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 ইসতান ্ ার্ডেনিং নোসিযেোনের মুখপত্র 

নৈম্পাশ১ ৯৩৯৭1 
| | র ৃ ২ 8 নী ্ 

18. . নিশ্চয়ই এমন একটী কেশতৈল ব্যবহার করিতে চা? টে দা 
1. যাহার দৌরভ ম্মধূুর ও মনমুগ্ধকর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী -.] 1 

হইবে, কেশের ও মস্তকের উপকারী ও সম্পূর্ণ নির্ল হইবে | 
এবং মস্তক এবং শরীর স্ষিপ্ধ রাখিবে। কেশ তৈলে এই ৯৮4 

|. গুণ গুলি সপপূর্ণরূপে পাইয়া সখা হইবার জন্য আপনি কি 15: 
1 1. এর রে রা 

21 ও _ দি না করিয়া থাকেন তবে ক্ষ করিবার জন্যও এক 
বোতল ব্যবহার করুণ, দেখিবেন কুস্তলীন' সম্পূর্ণবূপে আপনার 

মনোরগ্রন করিতে সমর্থ। নুবাসিত স্তলীন ১২ টাকা 
গোলাপ, গন্ধ ২২ পণ ুস্তলীন ১ টাকা ইন 

রি এ ক; চি পারফিউম, দেলবোস হাউস, . 









[২1568151]2]টাতাও 

২ শিব) 
০১০২. ১১৬, ১ 

০-স্পাঞ্ধ১ ১৩২২ 
নি 

কপুকাতা) ১৬২নং বহুৰাজাএ ট্রাট, ইণ্ডিস্বান াডেনিং এসোবিহেদন হ 
শ্রীযুক্ত শশবীভূষণ মুখোপাধ্যায কৃত্তুক প্রকাশ ও | | 
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রি কৃষি সহায় বা 0৮11৮0781 08109.-- 

পাত্রের নিয়ুাবলী | এনিকু্ত বিহারী দত্ত 0.৮-4.8. প্রণীত। মুল্য ॥, 

'কষকে”র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২১। প্রতি যংখযার নগদ আট আনা। ক্ষেত্র নির্বাচন, বাজ বপনের সমণ, 
* তিন আনা মাত্র। সার প্রয়োগ, চারা রোপণ, গল (চন হত্যাদি 

[দেশ পাইলে, গরবস্ব; সংখা। তি; পিতে পঠাই। বাদক চাষের সকল. বিষয় জানা বায়। 

আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের ই্ডয়ান গাডেনিং এসোসিয়েমন, কলিকাত|। 

পাঠাইবেন । হিয়ার 

7৮১78 2, ৩০৬17 089167%7৮ বা বীজ বপনের 

(0006: 976 1১১০৮008160 075 (50৩68707011705 01 সনয় নিরূপণ পঞ্জিকা-__বীজ বপনের সময 

11 810 15, 13, 91804558017, নি কি রা 

8৪ 0815 1501১001813 18৮৮0 0৮ 30580, ক্ষেএ য়, বাজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ 

550064 1) (591051)618 &158 48৮10818076 8০1৮- ক্ষেত্রে জল স্চন [বিধি যান! ধায় ।. মূল্য %* ছ্ই 

98৫ ৮5 48500160155) 817181507-8%0091৩1, ৯0৮০ 
আনা। *১০ পরসা টিকিট পাঠাইলে_-একখানি ) 0০59০815780 ১0০৮৭ 8710 108৪ 01 178০২ 01. 

ই এ পঞ্জিকা পাইবেন। 
2০265010958 1000 5001) 7১5০1১10 সা09 00559810170 

(০৬ 190 8০০০৪, ডি গুয়ান গার্ণেনিং এগোমিয়োন, ব কলিকাতা । 

2৩৩৪ ০ /৯৫৮৩:৪/8,. 

তকলের টা শ ফলবীজ-__ 
511 [১886 15. 4-8. 1: 00901590088 18, 2. শীতকালের ধা ফুলবাজ 

0150) &৪, 1.8 দেশী সঙ্গী বেগুন, টেড়স, লঙ্কা, মূলা, পাটনাহ 
১19 ১0156751015 দা 

102. 0৬ 1)87%৭1 নাছ 08168118. 
দুলকপি, টমাটো, বরবটি, পালমশাক,  ডেঙ্গো 

গ্রন্থতি ১৭ রকনে ১ প্যাক ১৮০) সুলবীজ 

আমারান্থস, ঝলনান, গ্লোধ আমারাগ্ধ, মনয্লাউয়ার 

গাদা, ভিণসা সেলোপিয়া, আহপোনিয়া, কঃকশি 

প্রনথৃতি ১* কন ফুলবীজ্ ১৮০) 

নাবা-_-পাহাড়ি বপনের উপযোগী 
বাদ কপি, ফুলকপি, . ওলকপি,' বাট & রকমের 

এক প্যাক ॥* আট মানা নাশুলাি স্ব | 

ই্ডিফন গােনিং ০ রে গ। 

জর্মার তদ্াবধানে উতপন্ন ১০০/ মণ 

উৎকুষ্ট পাটের বাজ বিক্রয়েয় জগ্ঠ মন্তা 

আছে। সাধারণ বাজ অপেক্ষা এই | 

বীজের ফলন পেশী; দাম প্রতি মণ ১০. 

টাকা । বাজের শতকর! অস্ত: ১৫টা! 

অগ্জুরিধ হইবে! যাহার শানশ্যক তিনি | 
লং 
ঢাফাণ্ে মি এক, ম্যাকলিন্, ডে 

- *অতাংহষ্ট সার। অগ্প পরিমাণে বাবহার করিতে 

হয়। কুল, ফল, সজীর চাবে ব্যবহত হয়। প্রত্যক্ষ 

ফলপ্রদ। অনেক প্রশংস। পত্র আছে। ' ছোট টিন 

ৃ মায় মাত ॥৮০ বড় টিন মাসুল ১1 আনা। 

ইরে্টার অব অগ্রিকালচার সাহেবের 
টৈঠ? আ্্রদন করিবেস। 

আর,.এঝ, ফিনলো" ক সু 



০ রর 

১৯১৫ সালের & আইন আামঘা ভারতগর্ণমেন্টের 5'কট হইতে উক্ত 

আইনের এ্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়ীছি ' বঞ্ভগান যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন 

গু তাহার পরে আরও ছর মাসকাল পর্যন্ত এই আইন বলবত থাকিবে । 
সাধারণের বিপমিবারণ ও ইংরাজাধিকিত ভারতবনের শান্ডিরক্ষার, নিমিত্ত এই 

আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । মিথা! বা ভয়াবহ ব। অসন্তোষ জনক সংবাদ রটন! 

দ্বারা কিম্বা! কাব্যতঃ দেশের শান্তির বাঘাত উৎপাদন করিলে দোষা ব্যক্তির কি 

পুকারে দুবিধান করা হইবে তাহারই বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে । 



্ীম্পভ্জ £ 
7 893005335-- 

বৈশাখ ১৩২২ সাল। 

[ লেখকগণের মতামতের জন সম্পাদক দায়ী নহেন, র 

বিষয়। 

পাটের জমিতে আলু ও রবি শোর চাষ 
কি, রযক ও পক্ষী . ৬ 

_ ৰাঙ্ল!, বিহার, সাজান 
আামরিক কৃষি সংবাদ_ 

আখের পরীক্ষা : 

মাটীর », 

বঙ্গে হৈমস্তিক ধান্য * 
নীলের কারবার 

নববর্ষ না ডি 

সবি কলেন সে মি সাহেবের অভিমত ৪ **" 
| প্াদি_ 

টু ধান্য ক্ষেতে সেওলা ও তাহার প্রতিকার 
ক তাহার উন্নতিবিধান 

পত্রান্ক 
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কৃষিশিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র 

প্র ১৬শ খণ্ড। শঞত। | বৈশাখ, 3 শাখ ১৩২ সাল দ। |, ১ম সংখ্যা । 

পাটের জমিতে আলু ও রবি শনচের চাষ 
০ 

প্রীউপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী-_গিরিডি 

গত ছুই বৎসর হুইতে বঙ্গীয় কৃষককৃলের দৈবনিগ্রহে পাট চাফে*মুম্পূর্ণ ক্ষতি 
হুইতেছে। বিশেষতঃ বর্তমান বর্ষে, পাটের আবাদ সমর বঙ্গে ভাল হইয়াও, ক্রেতার 
ভাবে একেবারেই ক্ষতি হইয়াছে। ইহা ম্পষ্টত; ভগবানের অভিপ্রায় ভিন্ন আর 

কিছুই বলিতে পার! যায় না। নীলের আবাদও বঙ্গদেশ হইতে এই ভাবেই, উঠিয়া 
গিয়াছিল। দৈব আঘাত ভিন্ন মানুষের কোন বিষয়ে চৈতন্ত হয় না। পাট চাষে 

চাষারা আশ্ড এবং অসময়ে চাঁক্চিক্যশ।লী আশাতীত রজত মুদ্রা পাইয়া আছলাদে 
আট্খান! হইয়া অমিতব্যযীত। দোষে, নিজ নিজ বিলাসের বস্ত খরিদ, আহার বিহারের 
্বচ্ছন্দতা, জমিদারের খাজনা, এবং মহাজনের দেনা শোধ করিয়া সমুদায় টাকাই শ্্য় 
করিয়৷ ফেলে। বাজারে থাস্ভাদি খরিদের সময় একগুণ জিনিষের তিনগুণ দাম দিয়া ক্রয় 

করতঃ ছয়মাসের মধ্যেই সংগৃহীত টাকা খরুচ করিয়৷ পুনরায় স্থানীয় কৃষিব্যান্ক ও অন্তত্রে 
উত্তমর্ণের দারস্থ হয়। সঞ্চয়শীলতা কাহাকে বলে, তাহা মূর্খ কৃষকের! আদৌ জানে 

না। এই জন্যই প্তুমি থে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।” এই পুরাতন সঙ্গীতের 
বশবর্তী হইয়। পড়ে। এবার পাটে “হঠাৎ এই ছুদ্দশা দেখিয়। লোকের সেই জ্ঞানটুকু 
হওয়! উচিত। তবে কোন কোন বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোকে, কিছু বুঝি চলিতে জালে, 

স্বীকার করা যায়। উৎপন্কারী কৃষককূলের দোষেই বর্তমান দশের এগ দশ 



২ কৃষক-_বৈশাখ, ১৩২২ ১৬শ খণ্ড। 
৯৯৬ কিট প্র পপ এড এ পা ও আপি পিপি সি ৯ তালা িলাসি লী ২ সিপাস্পিরিীি টিপিপি পপি পি এছ শা ছি তাপস পাটি পাট লি এপ্স 

ও অভাব আসিয়৷ পড়িয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ইহাঁও শ্বীকার্য্য বিষয় যে, 
চাধার ঘরে অরন না থাকিলে, সমগ্র দেশেই হাহাকার উঠে। চাষ! ভাইর! যদি নানা- 
বিধ ধান, তরিতরকারি, তৈলশস্তের চাষ, একেবারে তুলিয়! দিয়। কেবল পাটের টাকার 

মোহে, প্রত্যেক মন্তুরকে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ১২ টাকা হারে মক্রী দিয়া, পাটের 
আবাদ না করিত, তবে প্রতোক জিনিষমের এত অভাব হইত না। আজ যদি প্রত্যেক 

করুক অপ্ধেক পাট এবং অর্ধেক জমিতে পূর্বের ন্যায় আউস বোরো, জ্যেঠে, প্রভৃতি 

ধান, তরিতরকারি, শাকসকজী, ডাউল কলাই, এবং তৈল শস্তের আবাদ করিত, 
তবে, এক! পাট 'অবিক্রের় হইলে, দেশের লোকে, এত ক্ষতি বোধ করিত না। আর 

ধান করিলে ২৩ বংসর গোলায় মন্তুত করিয়া রাখিলেও, তাঁহাতে আদৌ ক্ষতি ব৷ 

অবিক্রের হইত না, কারণ ইহা! বাঙ্গালী বলিয়া কেন, আঙ্লিকালি ভারতের সকল 
জাতিরই প্রধান খাগ্য বলিয়া পরিগণিত। সকলেই ধান ও চাউল খরিদ করিয়া 
থাকে। কিন্তুপাট একমাত্র বিদেশী লোকে খরিদ করে, এপ্দেশের লোকের এত 

দরকার হয় না। 

যাহাইহোক, এই বৈশাখের শেত্ষ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যর, কুষ্ককৈরা যে সকল উচ্চ- 

ধরণের জমিতে মাটি তুলর। এবং সার ছড়াইগা নিন পাটের চাষের তদ্বির করিয়া রাখি- 

য়াছে, কোন জমিতে পাট জশ্মিনাছছে, সেই সমুদার উস্চধরণের জমির পাট গাছ তাড়। 

তাড়ি কার্টিরা ফেরিয়া, নিয় লিখিত ভাবে, গোল আলুর চাষ আরম্ত করিয়া দিলে, 

সম্ভবত: পাটের ক্ষতি ঘনেকাংশে পোষাইয়া যাইতে পারে। বর্ধমান, বৈগ্যবাটী 
প্রভৃতি কতবৃগুলি স্থানের চাষী ভিন্ন, এখনও অধিকাংশ স্থানের কৃষকেরা, আলুর চাৰ 
শিখে নাই ও জানে না । পুর্বাবঙ্গ, আসাম প্রদেশের মধিকাংশ নীচু ও জলা ভূমিতে, 
আলু চাষ হইতে পারে না। তবে তথায় চৈতে, বোরো এবং এক প্রকার আশু বালাম 

ধান ভিন্ন, অন্য কোন ফলল এ সময় হইবে না। 

আঁব্িন মাসে প্রার সর্ধদেশে্ট বর্ধার বিরাম হইয়াছে। এইবার উল্ত পাটের 

 স্রমূ গুলিতে মহিষের লাঙ্গল দ্বারা, গম্ভীর করিরা চাষ দিয়া ধুলিবং কর্ষণ করতঃ 

পাঁটের গোড়া গুলা বেশ করিয়া বাছিরা ফেলিয়! ক্ষেত্রকে নিক্কণ্টক করিয়া ফেলিতে 
হইবে। পাট, ছিনড়ী জাতীয় গাছ। হ্থতরাং ছিম্ড়ী জাতীয় উদ্টিদের মূলে যে 

গোল্লকার গাইট থাকে, তাহাতে উদ্ভিৰ পরিংপোষক এক প্রকার সারাল পদার্থ জনম্মাইয়! 

এ মৃত্তিকীকে বেশ সারাল করে। অতএব পাটগাছের শিকড় গুলি তুলিয়া! দিয়া, 
প্র জমিতে মল্প পরিধাণে আবজ্জনা, গোবরসার, ছাই ইত্যাদি সার ছড়াইয় দিয়! 

শসারও ছুই একবানডু লাঙ্গল ও মই দি" জমিগুলি, চৌরাস (91279) করিক় 
লুঠ! ছুই হাত অন্তর এ লাঙ্গলের দ্বারা শীরাল কাটিয়া যাইয়া! সেই শীরালের মধ্যে মধ্যে 
্াবার কি, চা হন্বর এক একটা ছোট ছোট কুঁড়ী বিশিষ্ট -বীজ আলু ফেলিয়া 



১ম সখ্য | । পটে জমতে আলু ও ও রবি শাস্থোর চাষ ' ৩ 
৯৬ তা শত এ তত 

হাইবে। | কিবা চোক্ওয়ালা : বড় বড় বীদ 7 আলুকে, এ সকল চোক শুদ্ধ, ছোট. ছোট করি 
কাটিয়! নির্দিষ্ট শীরাল বা পিলীতে রোপণ করিলেও চলিতে পারে । বীজরোপণ শেষ হইলে 

তখন পিলীস্থিত রোপিত বীজের উপর অতি অল্প অর্থাৎ ১ ইঞ্চ পরিমিত ধুলিবং 
কোমল মৃত্তিকার ছার! বীজ গুলি বেশ করিয়া ঢাকিয়। দিতে হর়। পরে ৩1৪ দিন পরে, 

এ বীজান্কুর গুলি চারা রূপে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইয়! উঠিলে তখন রেড়ির' 
খৈলের সহিত ধুলিবৎ মাটি মিশাইয়! উহাদের গোড়ার অন্ন অল্প পরিমাণ দিয়া গোড়া 
ঢাকিয়া দির যাইতে হয়। রেড়ির খইলের গন্ধে (17109 810) উই বা অন্য কোন 
কীটাদি আসিয়া ছোট চারার কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। এই খৈল সংযুক্ত মাটীর 
সহিত অতি সামান্ত পরিমাণ (5011)1)96 0£ 001)1391) ততের গুড়া মিশাইয়! দিলে, 

সকল আশঙ্কাই মির্টিয়৷ যায় বটে কিন্তু হাতে কলমে তদবিরকারী কৃষকেরা, আলুর 
ক্ষেতে ততের : গুড়া দেওয়ার নাম শুনিলে একেবারেই ভয়ে চম্কাইয়! উঠিবে বলিয়া 
তাহা! প্রয়োগে নিষেধ করিতে বাধ্য হইলাম তবে শিক্ষিত লোকে এই" কাজে হাত দিলে 

উক্ত খৈলের স্গহিত ত,তে গুড়! মিশাইয়া দিতে পারেন। তাহ! হইলে, আলুর পাতার যে 

ছত্রক রোগ হয়, তাহার আর কোন আঁশঙ্কাই থাকে না । সাধারণতঃ এদেশের লোকে 

গোবর সার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সার প্রদানই পছন্দ করের না, কিন্তু খৈল কিন্বা, 
বিশেষ রাসায়নিক সার প্রয়োগে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। | 

৪। এই ভাবে আলুর চারা যত বড় হইতে থাকিবে, ততই শীরালের হুইধার 
হইতে ৫৭ দিন অন্তর অল্প অল্প মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় আল্গা করিয়া দিতে 
হয়। আর আপু গাছের গোড়ার চার! গুলি, সতেজ না হওয়া পধ্যস্ত পুর্ববোক্তভাবে 

অল্প অল্প পরিমাণে ৩৪ বার মাত্র খৈলের সহিত, ত,তের গুড়! মিশাইয়! দিতে হয়। 

বাঙ্গালার মাটি "স্বভাবতই সরস ও বালি দৌয়াশ) _স্থতরাং ক্ষেতের বিশতুস্কত। 

এবং সরসতী। বুঝিয়। নিকটস্থ পঠার, 3, বা পুষ্করিণী হইতে পিলীর গোড়ায় মোদের 
উপর ২1৩ বার জল সেচন করিলেই চলে। ভার ঝা অন্ত কোন পাত্রে করিয়া» 

গোড়ায় গোড়ায় জল ঢালিয়া *দেওয়া' উচিত নহে। তাহাতে শিকড় বাহির হইয়া 

গাছ চম্কাইয়া নিস্তেজ হয়া, মরিয়া ষীয়। আলুধরে নাঁ। আনু.গাছের গোস্ঠায় 

তই আল্গ ভাবে মাটি যত উচ্চ করিয়! দেওয়া যাইবে, ততই শিকড় চলাইয় গাইটে 

গাইটে বেশী পরিমাণে আনু ধরিবে। * « 

৫| ইহা কন্দ জাতীয় উত্তিদ। গাছ গুলি এক হাত পঁরিণাগ উচ্চ বাড়ীল 

হয়। লাল আলুর স্তায় লতান গাছ নহে। যতই নীচের দিকে, শিক্ারাইতে, 
পারিবে ততই উহার গাইটে গাঁইটে আলু ফলিবে+* গাছের" তেদ “কম হইনে) জানুর, 

পরিমাণ বেশী হয়।, 



৪ কৃষক-__বৈশাখ, [ ১৬শ খণ্ড । 

বিছা প্রতি বীজ পরিমাণ__ 
৬। এক বিঘা! জমিতে ছই হাত অস্ত নীজ রোপণ 

করিলে, চট চল্লিশটি বা! পিলীতে ছোট বীজ হইলে, ॥* অর্থ মগের কিছু বেশী লাগে 

আর বড় বীজ হইলে, 'প্রায় দেড় মণ বীজ লাগে। কারণ ওজনে বেশী এবং পরিমাণে 
কম হয়। চোক কাটিয়া পুতিলে, ইহা অপেক্ষাও কম লাগে। কলিকাতায় ভারতীয় 

কূষি সমিতির ([001581) (210101006 2950০018107) এর, সুরক্ষিত বীজই, চাষের 

পক্ষে ঠিক উপযুক্ত ও বিশ্বান্ত। এখানকার বীজ প্রায় নিস্ষল হয় না। ইহার! 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বীজ প্রস্তত করিয়া রাখেন। অনেকের বিশ্বাস বাজারের আলু 

পুতিলেই, বেশ আলু হয়, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভ্রম। এ খানকার নাইনিতাল আলুর 
প্রতিষণ বীজ ১*২ হিসাবে, এ আলু বাজারেও ৬* আনা হুইন্তে।* আনার কমে /১ 
নেয় মিলে না। তবে বৈগ্যবাটার দেণী-_আম্ঝুপি, লাল গৌরক্ষপুরীর দাম কম। 

৭। উত্কৃষ্ট ফলন হইলে, প্রতি গাছে গোড়া হইতে অগ্রহায়ণের শেষে এবং 

ফান্তন মাসের ১৫ই মধ্যে ছইবারে /৫ আলুর কন পাওয়। যায় না। হাতে কলমে কৃষি 

কাজের হিসাব দেখাইতে গেলে ঠিক জিনিষের পরিমাণ এবং বাজার দরের উঠতি পড় তি 
মূল্য ধরিয়৷ খরচা এবং আয়ের পরিমাণ, আমন্ুমানিক ভিন্ন, কখনই প্রর্কত অন্কপাঁত 
করিয়া দেখান যায় না। যিনি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন, সেটা কেবল লেখনীর 
চাতুর্যে, বাহীছুরী এবং ভ্রম মাত্র । বিশেষতঃ আজ কাল্ যেরূপ জিনিষের দর চড়িয়াছে 

এবং মন্তুর হুত্পাপ্য হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই একথা খাঁটি করিয়৷ বলিতে 
সাহসী হন্ না। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মধ্যে 
প্রতি দের ৩* হইতে /৫ পয়সা পধ্যস্ত, বাজার দর উঠিলে ও পড়িলেও এই,চাষের 

লোকসানের ভাগ অপেক্ষা লাভের অংশই বেশী। আর একবারে পাইকারি হারে 

মণ ধরণে বিক্রয় করিয়া! দিলে পাটের ন্যায় থোক টাঁকা.পাঁওয়া যায়।-_ 
৮। অগ্রহারণে ছুই একটা গাছের গোড়। খাড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত হইয়াছে 

ক্ষি ন! বুঝিলে এক ফসল আলু তুলিয়া লইয়া, তাহার গোড়ায় পুনরায় অল্প অল্প মাটী মিশাঁন 
খইলের গুড়! দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এরথম আলু বাজীরে বাহির করিলে নূতন 
আলু বেশ দরে বিক্রয় হয়। নূতন আলু ৩৮_-%/১ পয়স হারে বিক্রয় .করিলে, বেশী 

দাম পাওয়া যায়। তুলিবার সময় অতি সাবধানে তুলিতে হয়। যেন শিকড় ছিড়িয়া 

না যার। বাঙ্গালাদ্দশের আনুর গাছে, মীঘ মাসের শেষে, দক্ষিণ বাতাস বহিলে 
গুঁছের পাতি পির্গলবর্ণ হইয়! শুখাইতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৫ই ফাস্ঠন মধ্যে গাছ 

গরিতে" আত হইলে, শেষ ফসল তুলিতে হয়। প্রথমতঃ ছই একটী গাছের গোড়া 

তখুডিরা নানু পুষ্ট' হইঙ্গাছে কি না "দেখিতে হইবে। কীচা আলু তুলিলে, তাহার বীজ 
*রস্তত* ছাট না. নাইনিতাল অপেক্ষা,” বাজালার মাটিতে বৈস্তবাটা, আম্ুপি, 

শশী প্রা শি সি এত পিউ ওলিস্সি এ সখি লাস্ট ০ শি ৩ ৩টি পিসি, পিসি সিসি পোস্ষিত পিসি ০ স্টিল রি, ও, এটি ভিউ, এ তো চি পি এত 

্ 



১ম সংখ্যা |) পাটের জমিতে আলু ও রবি শস্যের চাষ ৫ 

গোরক্ষপুরী লাল বর্ণের আলুই বেশী ফলন হয়। আর এই ছুই প্রকার খাইতে মিষ্ট 
স্বাদ ও নরম। কিন্ত বর্ষার পূর্ব্বে বাতাস পাইলে, অনেক পচিতে আরাম্ত হয়। নাইন্রি- 
তালে, তত পচন ধরে না । -নাইনিতাল ফলন নিতাস্ত নন্দ হয় না। বর্ষাকালে রাখিবার 

ও খাইবার পক্ষে, নাইনিতালই ভাল। আলু আঞ্জ কাল্, নিত্য আহরীর তরকারি 
মধ্যে গণ্য। ভাতের অভাব হইলে, অনেক সনয় আলু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন 

ধারণ করা যায়। ইহাতেও শরীর পোষক শ্বেতসার দে(৪1০11) যথেষ্ট পরিমাণে আছে । 

ইহা! আনি ও নিরামিষ সকল ব্যঞ্জনেই খাটে। বর্ষার জন্ত রাখিবার আলুকে, ঘরের 

মধ্যে নিশুক্ষ স্থানে বালি পাতাইয়া রাখিতে হয়, আর নীজ অ।লু নরসারী কিম্বা শীজাগার 

হইতে খরিদ করাই উচিত কারণ তাহার! পৃথক ভাবে বীজ রক্ষার উপায় বিধান করেন। 

ডাইল কলাই এবং তৈলশম্তা-_ 

ন। রবিশত্তও এই সময় এবং এ রকম উচ্চ 

ধরণের জমিতে বপন করিতে -। আলুর ক্ষেতের পাশাপাশি জমিতে এ ভাবে চাষ দিয়া 

সোণ।মুগ, শ্বেত শর্ষপ, শু্য়ারগুজা এবং তিসি বা মধিনা! এই সময় বুনিয়৷ দিলে এক সঙ্গে 

ফান্তন চৈত্র মাসের মধ্যে একত্রে অনেক গুলি ফসল পাইয়। লাভ কর! যায়। ম্মার 

কয়টী ফলল এক সঙ্গে বুনিলে পাতলা করিয়া বূনিতে হয়। ইহারাও ধেশী দূরে বিক্তিত 
হইতেছে । 

১০। মুগ তিন প্রকার। সরু দানা! সোণ। মুগ, মোটা দানা ঘোড়া মুগ, কৃষ্ণ মুগ 
স্থতরাং সর দানা নল্ছিটির মুগই উৎকৃষ্ট । সোণার ন্যায় বর্ণ স্থগন্ধ এবং স্ুন্বাহু। 

ঘোড়া মুগ ভাল নহে । কৃষ্ণ মুগও মন্দ নহে । সুতরাং সোন। মুগ এবং কৃষ্ণ মুগেরই দাম 

বেশী। তিশী বা,মধিনাও উৎকৃষ্ট শম্ত । ইহা হইতে যথেষ্ট তেল নির্গত হয্ব। এই তেল 
অধিকাঁংশ রঙের কাজে লাগে। যাবতীয় কল কারখানা! ও রেলওয়ে কোম্পানি এই 
তেল নানাবিধ রঙের কাজে লাগাইবার জন্য, খরিদ করিয়া থাকেন। সর্ষপের তেলের 
সহিত দোকানদারেরা অন্ত তৈল ভাজাল দিয়! থাকে। শ্বেত সরিষা! এদেশের চাষর! 
চাষ করে না বটে, কিন্তু ইহার *তৈলের ঝাঁজ অত্যন্ত বেশী, দান! মোটা ও সাদা বর্ণ 

তেল বেণী হয়। আর তৈলের ঝাজ অত্যন্ত অধিক। ডাক্তারেরা এই সর্ধপ হইতেই 

মষ্টার্ড (709৯/৪,:৫) প্রস্তুত করি:।১ রোগীর শরীরে লাগান এবং নানাবিধ তরকারিতে 

দিয়া খাইয়া! থাকেন? দামও অধিক । শুফ়্ারগুজাও তৈল শন্য মধ্যে পরিগণিত। ইহারও 

ফলন বেশী, তেলও অধিক হয় এবং অত্ান্ত বাঁজ। স্থৃতরাং ইহার চার্ষে৪ বেশ জাভ হয়: 
এই সমুদায় চাঁষ এককালীন উঠাইয়৷ দেওয়ার, ষ' বতীয় ডাইল* কলাই /98ং*তৈল, 
শহ্তের অভাব বশতঃ সঙ্গে সঙ্গে খাগ্ভাদিরও অভায হইযব! দর চক্িয়! গিয়াছে। 

পার রাহা 



৬ :  কুষক- বৈশাখ, ১৩২১ | ১৬শ খণ্ড । 

...... ক্কষি, কষক ও পক্ষীরক্ষ। 

শ্রীপ্রকাশ চক্র সরকার উকিল হাইকো 

কষ সম্বন্ধে অনেক কথ! পুব্বেই বলিয়াছি এবং পক্ষী জাতির সহিত কৃষির ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ আছে তাহাও আমাদের দেশের কষকগণ সবিশেষ জানেন। মুরগী, চড়,ই, 

চন্ননা, টিয় প্রভৃতি পাখিগণ কচি ও অন্করোদগত শশ্তের সময়ে সময়ে বিশেষ হানি করে 
বটে, কিন্তু পক্ষী রাজ্যের অধিকাংশ পক্ষীই কৃষির শিশেব সহায়ক । পক্ষীকুল চঞ্চুর দ্বারা 

পোকা, মাকড়, ডিম উই ইন্যারি নাটার ভিতর হইতে বাছিয়া খায় এবং এই কাধ্যে 

অলক্ষিতে বারু গত মৃত্তিকা ঘটিত সার মাটিতে মিশাইয়া উদ্ছিদ থাছ্য সংগ্রহের বিশেষ 
সহাক্সতা করে। বারু হইতে ও উদ্ছিদের প্র(ণপোষণে।পধেগা খাছ পক্ষ সাহায্যে 

বিশ্লেষণ করিয়া কবকের সাহয্য দানে ত্রটি করে না। অন্নধান, ধবক্ষ।(রজান, কাবণ,: 

চুন আদি সামগ্রী উদ্ভিদ জীবন পোষণ্ধে প্রধান উপাদান গুলি বানু ও পক্ষীর সাহায্যে 

মাটীর সহিত নৈসগিক ক্রিরায় মিশ্রিত হইয়া গাকে, তাহা আমরা জানিয়াও জানিতে 

চাহি না ।. এ হেন উপকারী পক্ষীকুলকে আমরা অব্লীলাক্রনে নিজ রসনা স্থখ ও 
বিলাসবুত্তি চরিতার্থের জগ্ঠ নৃশংসভাবে ধ্বংস করির। থাকে । পক্ষীকুল বিনাশের 

মত, অবিধিবদ্ধ বা অনেয়ন্ত্রিত গোবধে ও আমাদের কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহীয়সী অনিষ্ট 

সাধিত হইতেছে, তাহা কৃষক সম্প্রদ।ন্ন ভিন অপর কেহ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে 

না] আমদের দেশের দীন কৃষকদের ছুঃথখ কে শুনে ব! কে তাহ।দের অভাব ও 

অভিযোগের প্রতীকার করে ? কৃষকগণই আনাদের অন্ন বন্ধ যোগায় তাহারাই 

'আমাদের পার্থাৰ যাবতীর সুখ সচ্ছন্দতার দুণ। তাহা হইলেও তাহাদের দিকে 
আঞর। চাহিয়া দেখি ন7। জদিদরগণের পেধণ ৪ উৎপাড়নের নাত্র। এ সম্প্রদায়ের 

উপরই অত্যধিক । দেশের বাবতীয় শক্তি এ খাগ্ঠ ভাগারের রক্ষা কষক সম্প্রদায়ে 
কেন্দ্রীভূত নহে কি? কিন্ত তাহাদের প্রতিনিধিত্ব “কোন রাজদরবারে আছে কি? 

ফেঁছ কি সে বিষয় লইয়া একবার চিন্ত। করিনা থাকেন? বিলাতে মঙ্জুর, কারিকর, 
অমজীবী গোয়াল। কবাণ সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্ব পালিরামেণ্টে আছে, কিন্ত 

ভারত হেন বিশাল কষি প্রদেশের দীন ক্কষককুলের কোন সভার কোন স্থান নাই। 

জর্জেদোর, 'বা ণিজ্১ ডি প্রকৃট্ বোর্ড, মুসলমান সম্প্রদায়, কর্পোরেশান, বিশ্ববিগ্থালয় 

ভূত গুল বিভাগেরই রাজদ্বারে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার আছে, কিন্তু এই 
সকল িতাগের “মূল যে, দেশের কষি হইতেছে; এবং যাহা সদত- ও সর্বত রক্ষা 

“বিধ,নু ১৬ আমাদের প্রধান কর্তব্য, সে দিকে রাজা হইতে আরস্ভ করিয়। কোন 



১ম সংখা] কৃষি, কৃষক ও পক্ষীরক্ষা রন 
রিপন ৮ পরি ০৮ -০০৯_সস্টস্ _স্৯০ সিন শি পীশ পেস এ লী তি এটি এ ০৭ লা এটি লানসিলািলা ৭ লাজিপাশ্ট শাসিত ০ পর্পাটিশাসিকা কি 

চিন্তাণীল স্বদেশী মহোদয়ের চিন্তার বঅধিকার ড় হ্য়ন। ও ) এদিকে আদে দৃষ্টি পর 

পড়ে না, ইহা! অপেক্গা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? কৃষিই স্থষ্ট 
জীব মাত্রের জীবন, তাহা আমাদের আর্ধ্য খধিগণ বহু সহত্্ সহ বৎসর পূর্বে জানিয়া- 
ছিলেন বলিয়! তাহার! কৃষি বৃত্তিকে খুবই উচ্চ পদবী প্রদান করিয়৷ গিয়াছেন। প্রাচীন 
আঁ্যগণের অর্থশীল্ত্র মতে বাণিজ্যের পরেই কৃষির স্থান। আঙ্গ বাণিজা ও কৃষির 

গ্রাতিভ! বলে জান্াণী ও আমেরিক1 সভ্য জগতের শ্রার্ণস্তানীয় এবং মহাশক্তির সমাবেশ 

ত্ী সকল দেশেই পুরামাত্রায় পরিলক্ষিত ছয় । | 
কষি রক্ষা করিতে হইলে কৃমরুকে রক্ষা করিতে হইবে এবং ভাঙা সার পণ্ড পঙ্গী 

কুলকে রক্ষা করিতে হইবে। 
আমি পূর্কেই বলিয়াছি খে আমেরিক! মহাদেশে পঙ্গী কুলের অবাধ ধবংসে তদেশস্থ 

রুধির বিশেষ হানি হয়। পোকা বংশ অপর্য্যাপ্ত বৃদ্ধি পাইয়া, লেব, কমলা, আপেল, প্রভৃতি 

ফলের ফার*ওক্ প্রভৃতি ঝাহছুরি কাণ্ঠরও হানি করে এবং জই, যব, গম, কড়াই কপি 

প্রহ্থতি খাগ্চ শন্তের 'অশেষবিধ ক্ষতি করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার হানি 

করে। অবশেষে প্রেসিডেন্ট, উইল্পন নিউইয়র্ক জুলদ্িকাল্ সোসাইটার ডাইরেক্টার 

মিঃ উইলিয়াম টি হর্শাড়ে সাহেবকে তীব্র আবেদনে উত্তেজিত করিয়া আইন পাশ দ্বার' 

আমেরিকা মহাদেশের পক্ষী কুলের রক্ষা বিধানের পণ করিয়া দিয়াছেন । মাকিণ যুক্তরাজা 
আষ্টরেলিযা এবং ক্যানাড়া প্রদেশ পঞ্গী রক্ষণণাল বিধি পাস করাইয়া সমগ্র পৃথিবীর 

মহীয়সী ছিত সাধন করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য বিলাতি প্রমেজধিল্ স্থগিত আছে । মিঃ 

বক্ল্যাগ্ড এ বিষয়ে বিশেষ উগ্োগী এবং সিদ্ধ দেশের অন্তর্গত লার্কান! জিলার মধাস্থ 
বের গ্রামে যে সকল “ইগ্রেবক” পালনাগার আছে হাহার পরিদর্শন করিবার জন্ 

আমাকে বিশেষ করিয়া পত্র দিয়াছেন । মিঃ জেম্স্ বক্ল্যাণ্ড ২৮ নং সেণ্ট, টমাস্ 
ম্যানসান্ ওয়ে মিন্টার বুজ, লগ্তন, এস্, ই, ঠিকানায় তাহার বালা । হিনি পক্ষী 
রক্ষার ভ্ন্য যাবতীয় ইংলগ্ডের সাআজ্য মধো দা উৎসাহে আন্দোলন করিতেছেন। 

বক্ল্যাণ্ড সাহেন আমাদের কৃধিগ্রধান ভারত রাজোর গো ও পক্ষী রক্ষার বিশ্লেষ 

পক্ষ প্তী। ্ 

সে দিন লুভেয়ার হইতে “লাগি ও কান্দা” ছবি খনির চুরি উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে 
কি তুমুল আন্দোলনই ন উপস্থিত হঈল, কম্ত লেখা লেখি চলিল, কত থানা পুলিগ 

ঘটিল, শেষে চোর গেরেপ্তার হুই না জেল থাটিতে যাইঈল, পৃথিবী, শাস্ত হইল ! আর 
এই কাপড়ে আঁকা ছবি খানির নন প্রত্যহ ভগবানের শিন্ভতে আকা কত কোটা 

কোটা জিয়ন্ত ছৰি পক্ষী সভ্য লোকে বিলাস বানা চরিতার্ঘ করিব চর জন্ত নুসংশরূপে 
ংস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার জন্য কৈ কেহ. ত একলার আন্দোলন, এমন নি একট», 

কথা পর্যান্থ বলে না? ইচাকে আমাদের ঢরদষ্ট বই আর কি ঝুলিতে পারি: পপ্মূলকের ' 



৮ কৃুষক--বৈশাখ, ১৩২১ [ ১৬শ খণ্ড | 
৩ সতীশ শাসিত তি শা শত লী সিস্ট পি পাস পাত 

ব্যবসা সন্বন্ধে *ব্যবস! বাণিজ্য” পত্রিকায় সে দিন একটা সামানঠ বন্ধ পড়িয়াছিলাম কিন্তু 

তাহ৷ পড়িয়া পক্ষীকুল নাশের কথা মনে পড়াতে বিশেষ ক্রি বোধ করিলাম । পালকের 

ব্যবসা লইয়৷ কত যুদ্ধ বিগ্রহ না ঘটিয়াছে; কত শত শত কোটা টাকা অযথা ব্যয়িত 
না হইয়াছে! কত সহস্র সহত্র নির্দোষ লোক, তাহাদের বুকের তণ্ড শোনিত দিয়া এই 

পাপের প্রয়শ্চিত্ত না করিয়াছেন, তাহা! কি আমারা একবার ভাবিয়! দেখি ! পিটারমন, 

নিকুলিয়ে প্রভৃতি পালক ব্যবসায়ীগণ এবং সেদিনকার কথ একজন অধ্থ্রিয়ার 

অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েল্স্ প্রদেশের পালক ব্যবসায়ী সাহেব বেলজিয়াম, জার্মীণ 
দেশের আফিকা দেশীয় উপনিবেশে পক্গীকুল ধ্বংস করিতে গিয়া! কাফি হটেন্ টট্, 

ব্যারোটো৷ বাসী জঙ্গলীদের প্রকোপে পড়িয়া! সাধের জীবন হারাইয়। শেষে বন্য 

অধিবাসীগণের সহিত উক্ত সভ্য রাজগণের সহিত ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজবপন করিয়া 
যায়; এবং তাহার ফলে রণসাজে সৈনা প্রেরিত হইয়া কতকগুলি নির্দোবী লোকের জীবন 

বন্দুকের গুলিতে সায়। মিশরী, আবোর, লুশাই, ভীরাবস্মা যুদ্ধ ঝাত্রাগুলির মূলে এইরূপ 
বাণিজ্য । রবার সংগ্রহের জন্য কঙ্গোদেশে বেলজীয়ম তন্দেশবাসী অসভ্য বন্তদের প্রতি ফি 

নৃশংস ব্যবহার ন। করিয়াছেন, তাহা সংবাদ পত্রপাঠকের অবিদিত নাই। এই রসনাস্থখ 
পরিতৃপ্তি এবং বিলাসিতার চরিতার্থ জন্ আমর যে সহস্র সহস্র কোটা কোটা গো, ছাগল, 

মেষ, মহিষ ও সুন্দর পক্ষী বিনাশ করিতেছি তাহার বিরুদ্ধে কি একট৷ কথ! বালিবার কেহ 

কি নাই? বৃটিশ এবং ধর্জিন মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রস্তরীভূত অস্থি ও কন্কাল খণ্ড দেখিলে 
স্পই বোধ হয় যে অতি প্রাচীনকালে পক্ষী এবং সর্পকূলের উৎপত্তি একই রূপ ছিল। 

পাশ্চাত্যাভিমানী বাবুদের নিকট ইহা নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য হইলেও আমর! তাহাতে 

কিছু বিচলিত হই না । যেহেতু আমাদের সাধের মহাভারতের “বিনতা ও কদ্রর” উপা- 
খ্যান এই ছন্দ লক্ষ্য করিয়! সন্দেহ বহুকীল পূর্বে নিরপান কর! হুইয়াছে। জাতীয় মহা 
সমিতির সেক্রেটারি মিঃ জে, গিলবার্ট পিয়ার্সন মাকিনদেশের শিকাগো নগরে পক্ষী রক্ষ। 
সম্বন্ধে ১৮৯৭ সালে যে মহ! সম্মিলনী হয় তাহার অধিবেশনে বলেন, যে মধ্যফ্রোরিডা 

দেশের মধ্যে ভিনি এক বৃহৎ বকের পালক কারথান! দেখিয়! খু শত শত বকের মৃত দেহ 

ও অস্থিময় কঙ্কাল রাশি দেখিয়! পালক ব্যবসায়ীগণের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বেশ 

উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ম্যাসাঁঢুলেট, টেট, বোর্ড অব এগ্রিকল্চারের প্রধান 

ভৃধ্যক্ষ এবং 05901 31705 20 00911 37০০৪০6?০2, প্রণেতা মিঃ এড্ওয়ার্ড হো! 

ফরবশ, (147. ঢ101870 [70%/9 107১09]) ১৯০৭ সালে পক্ষীকুল বিনাশের মর্মস্পর্শী 
কাহিনী তাহার পুস্তকে বিবৃত করিয়৷ গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পক্ষী শাস্তরবিদ্ 
মিঃ ভআ11]182) ১ দাঙ)৩১ অরিগন" প্রদেশান্তর্গত মালিইর হদের সন্নিকটম্থ 

বকুলের “উপনিবৈশের উল্লেখ করিয়। বলেন যে পাঁলক ব্যবসারীগণ এই হ্রদের কোটি 
কোটি বক্র পালকের জন্য নৃশংস রূপে প্রাণনাশ করিয়া উপনিবেশগুলিকে  পর্গী শুন্ত 



সি লেস এসি পি, তে তে ৭ লিন লিন পেশি লিস্ট পসি পিছ শা 

ওম সংখ্যা | 1 ভরতে শর্কর! উৎপাদন ৯ 
হ পী্পীশ কাত পিছ এপি সিসি পি পরি আপ শসা সপ প্লাক তি হত চি পা শো 2 জাত এ এ তি, সি লে. হস সি পি এ পিছ ক ওর ও এ 

করিয়াছে । আষ্টরেলিয়ার অন্তর্গত মেলযোর্ণ নগরের স্গিকট নদীর জলাতৃমিসমূহে কোটি 

ফোটি “শ্বেত ইগ্রেট বকের” নীড়াবদ্ধ ভূমি পরিদর্শন করিয়া কর্তৃপক্ী়গণকফে পালক 
ব্যবসায়ীদলের অমানবিক নৃশংসতা ও হত্যার কথা লিখিয়৷ পাঠান । ইহার ফলে কলো- 
নিয়াল স্থায়স্তশাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত অষ্টরেলিগ্লান উপনিবেশ হইতে অবারিত পক্ষীহত) রূপ 

বৃশংস ব্যবহার বিধির দ্বারা তিরোহিত হয়। দীন ভারতে প্রতি বৎসর কত ফোটি ফোটি 
টাকার শশ্ত কীটাদি ও বগ্ধ পশুর উপদ্রবে নষ্ট হইয়! যায় এবং সে কারণে দেশের নিন্ব 

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষককুলের কি ক্ষতি হয় তাহার ছঃখগাগা কীপ্তন করিবার এক জগদীশ্বর 

ছাড়া আর ভারতের "ও ভারহবাসীর প্রিয়বন্থ আর কে গাছে তাহ! আমর! জানি না । 

ভারতের গো-বল ও পক্ষী-বল ষতদিন রক্ষিত না হইবে, ততদিন ভারতের উত্থানের 

আশা নাই। আশা করি ভারতের গণ্ামান্ত ও মাননীয় উচ্চপদ প্রার্থা মহোদয়গণ 
এবং রাজ মহারাজাগণের দৃষ্টি এদিকে শ্ীপ্বই পড়িবে এবং এই বিষয় ব্যবস্থাপক সন্ভা- 
সমৃহে আলোচিত হইয়া! দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত করিবে। 

ডারতে শর্করা উৎপাদন 
হি ৯০০৩ 

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ক্লৃষকে আমর! ভারতে সাধারণ ভাবে শর্করা উৎপাদন সধন্ধে 

আলোচন। করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে একটি মধ্যমাকারের চিনির কারখানায় কিরূপ 

আয় ব্যয় হইন্তে পারে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেশ বিশেষে শর্করা 
প্রস্ততের প্রধান অন্তরায় কি এবং কিরূপ ভাবে কাধ্য করিলে দেশীয় চিনির কারখান! 

বিদেশীয় চিনির সহিত প্রতিহ্বন্দীতা করিতে পারে তাহ। বিবেচনা! করিয়া! দেখ! যাউক। 

ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্কষি পত্রিকায় সরকারী শর্করা! বিশেষজ্ঞ, মিঃ হুম্ যুক্তপ্রদেশে 
শর্কর! প্রস্তত সন্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধে অনেকগুলি পুরাতন 
কথ! থাকিলেও ইহা যে বর্তমান সময়োপযোগী হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
অনেকেই অবগত আছেন যে ভারতে যে সমুদায় ইক্ষু উপাদণ্র কেন্ত্র আছে তন্মধ্যে 

যুক্তপ্রদেশ অন্যতম । : 
সমস্ত ভারতে ৭২ লক্ষ বিঘ! ইক্ষু উৎপাদনের জমির মধ্যে একমাত্র যুক্ত প্রদেশেই 

প্রায় ৪* লক্ষ বিঘ! জমিতে ইক্ষু উৎপাদিত হয়। কিন্ত এত জমিতে ইক্ষু ঢা ্ইলেও 

বিঘা প্রতি গুড়ের হার অত্যন্ত কম। শুধু যৃক্তগ্রথেশে কেন ভারত্তের অন্তান্ত স্থানেও, 
২ 



১৪ কৃষক-_বৈগাঁখ, ১৩২১ [১৬শ খণ্ড । 
উ্ছি পাপা ৯ সি ৯ পিক এ পাটি পিসি পি পিপি পি শপ পাব তিতা করস গানটি রা? শাকিল তত তিতা সিপিডির লিপ লী পপ ০ পতস্পিলীতা 

ইক্ষু হইতে গ্রাণ্ড শর্করার মাত্রা অতিশয় সামান্য বলিয়াই এত বনি খতচ দিয়াও এত, 
ন্দেশে কোটি.কোটি টাকার যবধীপ প্রভৃতি স্থানের শর্করা বিক্রয় হয়। 

ভারতে সুলভ শর্করা উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় সমূহের বিশ্লেষণ করিতে গেলে 

দ্নেখিতে পাওয়। যায় যে মূলতঃ ছয়টি কারণের জন্য একই প্রকারের চিনি প্রস্তত করিতে 

অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা এখানে এত অগ্নিক খরচ পড়ে । যথা £--0১) শর্কর! কায়থান। 

হইতে ইক্ষু ক্ষেত্রসমূহের অতাধিক ব্যবধান। (২) কারখানার কাজের দিনেয় সম্পতা। 

(৩) বিঘা প্রতি উৎপাদনের পরিমাণের ও ইক্ষু রসে শর্করার পরিমাণের হৃত্বতা। 

(৪) মাঝারি ধরণের কারখানার পরিবর্তে অত্যন্ত বড় অথব! অত্যন্ত ছোট কারখান! 
প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্ট' | ৫) শর্কর! কারখানার সহিত অন্ত কোন কাজ না করিয়া 

কেবল শর্করা উৎপাদন। (৬) ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত রসের স্বশ্নতা । 
যে সমুদয় দেশ হইতে সুলভ মূল্যে ভারতে চিনি আমদানি হয়, যেমন যবদ্ীপ প্রভৃতি, 

সে সমুদয় দেশে ইক্ষু কারখানা! বিশাল ইক্ষু ক্ষেত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থিত। স্বতরাং 

কর্তিত ইক্ষু অতি সামান্য সময়েই এবং উৎকৃষ্ট অবস্থায় কারখানায় আসিয়া পড়ে। এত- 

দেশে তাহ! নহে; ইক্ষু অনেক দূর হইতে আসে এবং কলওয়ালাগণকে অনেক সময় 

বাধ্য হইয়! তাহাদের দৈনিক প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ ইক্ষু ক্রয় করিতে হয়। ফলে 

এই কাড়ায় ঘে বাসি ইক্ষ মাড়াই করিয়া শর্করা উপাদন হিসাবে কলওয়ালাগণ ক্ষতি 

্টীকার করেন। ইক্ষু কাটার পর ঘেকতনীঘ্র ইক্ষু রস উৎসেচন ক্রিয়ায় প্রভাবে 
থারাপ হইয়। যাঁয় তাহ! সামান্য চাধী কেন, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অবগত মহ্েন। 

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বলিতে পারা যাঁয় যে একটি সাধারণ কারখানা বৎসরের মধো 

প্রায় ১০ দিন কাজ করে? বাকি ২৬৫ দিন বন্ধ থাকে । বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ 

করিতে হইলে 'একটি কারখানায় ১ জন ম্যানেজার, সহকারী সহিত ১ জন ইঞ্জিনিয়।র, 
একজন রাসায়নিক ও এক দল অভিজ্ঞ রস জ্বাল দেওয়ার লোকের আবশ্তক। ইহাদিগের 
মাহিন! এবং কলকক্ডার মুল্য হ্বাস গ্রভৃতি বাবতে অনেক টাক! পড়ে। ১০০ দিন কাজ 
করিয়৷ সেই সমস্ত খরচ তুলিয়া লাভ কর! সম্ভবপর হইয়। উঠেনা। যদি কর্ধিত ইঙ্ষু- 
জাতি সমূহ নির্ধারণের ভার কলওয়াল'গণের উপর থাকিত তাহাহইলে ত্রাহারা অবশ্য 

এমন জাতি চাষ করিতেন যে কল যথা সম্ভব. অধিক দিন চালাইতে পারা যায়। খুব 

জল্দি হইতে 'আারম্ত করিয়! খুব নাবী জাতীয় ইক্ষু চাষ করিলে ১০* দিনের অধিক 
কল চালাইতে পারা বায় সন্দেহ নাই। তাহাতে কারখানার এবং চাষী উভয়েরই লাভ 
আছে। যত দিন অধিক কাজ হইবে শর্কর! উৎপাদনের মাত্র! তত অধিক হইবে। 
এন্ং মূলোয় হারও কম হইবে। কিন্তু বর্তমান সময় এই হিসাবে কাজ করিতে হইলে 
কলওয়ূর্পগুণকে তাহাদের 'আনশ্যকীয় ইক্ষুর অস্ততঃ এক তৃতীয়াংশ স্বয়ং চাষ করিতে 

₹য। 
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বিদেনীয় শর্করার সহিত গ্রতিদন্দীতা করিতে হইলে ই সাতির উন্নতি: সাধন কর! 

যে একান্ত আবশ্তক তাহা বলা বাহুল্য । কিবিঘা প্রতি উৎপাদিত ইক্ষুর পরিমাণে, 
কি ইক্ষু রসে শর্করার পরিমাণ, উভয় হিসাবে ভারত অন্তান্ত শর্করা উৎপাদক দেশের 

অনেক শিষ্ন স্থান অধিকার করে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মতামত দিয়াছেন সত্য বটে 

কিন্ত সরকার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা না হইলে কোন বিশেষ উন্নতি হইবার 

আশা নাই। কোন্ কোন্ উপায়ে উৎকষ্ট জাতীয় ইক্ষু এতদ্দেশে প্রবর্ঠিত হইতে পারে, 

নির্বাচিত উৎকৃষ্ট জাতিসমুহের স্থানীয় জল বায়ু ও মৃত্তিকার হিসাবে আপেক্ষিক গুণাগুণ 

কি প্রকার প্রস্ৃতি বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার স্থান নাই। বস্ততঃ ইহাই 
আমাদের বল! উদ্দেশ্ঠ যে বর্তমান কধিত ইক্ষ্জাতি সমূহ লইয়৷ বর্তম[ন চাষের প্রণলীতে 

ইক্ষু উৎপাদন করিয়৷ মূল্যের তুলনায় বিদেশীয় শর্করার সহিত দেশীয় শর্করার সমকক্ষ 
হইবার সন্তাবন! একবারেই নাই। 

শর্করা ব্যবসায়ের অন্তরায়ের চতুর্থ কারণ অত্যন্ত বড় অথঝ নিতান্ত ক্ষুদ্র কারখানা 

খুলিবার আকাজ্ষা। একদিকে যেমন বড় কারখান! বন্ধ হইয়৷ থাকিলে লোক জনের 
মাহিন। গ্রভৃতি ও কলকজার তদারক, মূল্য হ্থাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত লোকৃসান হয়, 

অন্যদিকে ছোট কারখানার শর্কর! উৎপাদনের মাত্রা হাঁস হওয়ার, খরচ খরচা বাদে 

উৎপাদিত শর্করার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। সর্বাপেক্ষা ছোট কারখান্জ করিতে , 

গেলে দৈনিক অন্ততঃ ২৭* মন ইক্ষু মাড়াই চলে এরূপ কারখানা করিতে হয়, ইহার কম 
করিতে গেলে লাভ হয়না । বৎসরে ১০* দিন কাজ ধরিলেও এরূপ কারখানা 

নযুনাধিক ২৫০ বিঘা ইক্ষু ক্ষেত্রের ফসল আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহাতে অভিজ্ঞের সংখ্যা 
কম থাকিবে অথব! দেশীয় অভিজ্ঞগণ দ্বারা কাজ হইবে। পক্ষান্তরে অন্তান্য দেশে এত 

বড় বড় কারখানা আছে যে প্রতাহ তাহাতে ১৫ হাজার মন ইক্ষু আবশ্বক হয়। 

সেরূপ কল এতদ্দেশে বর্তমান সময় চল! অসম্ভব। সুতরাং আমর! আমাদিগের পূর্ব 

প্রবন্ধে যে দৈনিক ১৫* টন অর্থাৎ কিঞ্চিদুদ্ধ ৪ হীজার মন কারখানার বিষয় উল্লেখ 

করিয়াছিলাম, তাহাই এতদ্দেশের পক্ষে উপযুক্ত । বিশেষ বিবেচনার সহিত ইক্ষু পাইলে 
এরূপ কারখান! বৎসরে ১২* দিন অধাৎ চারি মাস চলিতে পারে। কিন্তু দৈনিক দেড় , 
হাজার মন ইক্ষু মাড়াইর উপযুক্ত কারখানা এতদ্দেশীয় মধ্যবিৎ ধনীর পক্ষে আরও 

হ্বিধাজনক । ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন আবশ্তক হইবে এবং সাহেব ইঞ্জিনিয়ার 

অথব! ম্যানেজার না রাখিয়া শিক্ষিত ভারতবাঁসীগণের দ্বারাই কার্য চলিতে পারিবে । 

কিন্ত যে কারখানা বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধিক দিবস কার্ধ্য করিলে মোট 

৯২* দিন কার্য করে এবং অবশিষ্ট সময় বন্ধ থাকে তাহাতে প্রভূত মাআক্স শর্করা টস 

দিত ন! হইলে লাভের আশা নাই। তজ্জন্য কেহ কেহ*ইছা প্রস্তাব করেন যে াহীতে 

কারখানা একবারে বন্ধ না হইয়৷ থাকে সেই জন্ আকের কারথামার সহিত শ্মার, 
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কিছু টাকা খরচ করিয়া তৈল মাড়াই প্রভৃতির কাজ করিলে কোন প্রকার লৌকসান 

হইবার সম্ত/বন! নাই। তৈল ও খৈলের কাটিতি দেশের সর্বত্রই যথেষ্ট । প্রতি বংসর 
বহুল পরিমান তৈল বীজ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়; ইহাদের খৈল সমস্তই প্ত- 
খাগ্রূপে বিদেশে ব্যবহৃত হয় এবং তৈল পরিষ্কৃত হইয়া অধিকাংশ সময় এতন্দেশেই 

ফিরিয়া আসিয়া তৈল বীজের চারিগুণ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। গুড়ের গাদ প্রভৃতি 
এবং খৈল যদি পক্ষান্তরে পশ্ুধাগ্ক রূপে এখানেই প্রাস্তত হয় তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যসমূহের 
ক্রেতার অভাব নাই। এদিকে চিনির কারখানার যে সমুদয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে 
রাখিতে হয় সেই সমুদয় ব্যক্তিই সামান্ত মনোনিবেশ করিলেই পরিষ্কত তৈল অথব৷ 

মিশ্রিত পণ্খাস্ত উৎপাদন করিতে পারে। এইরূপ কার্যে বৎসরে বৎসরে ১৫*-_২*, 
দিন লাগিতে পারে । সুতরাং বংসরের মধ্যে কারখানার লোকজন ২ মাস ছুটি পাস 
এবং সেই অবসরে কলকন! সারাই, কারখান! ও গৃহাদি মেরামত কাধ্যও হয়। 

শর্কর! ব্যবসায়ের অন্তরায়ের কারণ এই যে ইক্ষু হইতে উপফুস্ত পরিমাণে রস 
বাহির কর! হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণ।লী সম্মত যে সমুদয় কারখান৷ হইয়াছে 
তাহাতে ইক্ষু হইতে সাধারণতঃ শতকরা ৯০ ভ|গ শর্করা উৎপাদক রস বাহির কর হয়। 

কিন্ত এতদ্দেশে সাধারণ কপ কল্জ|র সাহায্যে শতকর। ৫০ ভাগের অধিক রস পাওয়া 
যায় না। বহুরুল বিশিষ্ট কল থাক|র আধুনিক কারখানা সমুহ এত অধিক রস নিষ্ষাষণ 
করিতে পারে। কিন্তু ভারতে অ]কমাড়াই বলদের দ্বারাই হয় এবং মাড়াই কলও 
সকন স্থানে সুবিধা জনক নাই। বিদেখায় শকরার সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিতে হইলে 

আর বলদ দি? 'আকদ।ড়াইলে চলিবে না। বাম্পীয় কলের সাহায্যে এই কার্য কর! 
আব্গক। বৈদ্যুতিক অপেক্ষ। বংপ্পান্ন কপ অধিকতর উপযে|গী বলিবার কারণ এই যে 

শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে আকের ছোবড়া দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। 

এই গুলি কারখানার বাজে আর। এতছিন্ন উত্তাপের আরিক্যে আপাঙ্িতঃ যে পরিমাণ 

ইক্ষু রস নষ্ট হইয়া যায়, বাষ্পের সাহাষায গ্রহণ করিলে হাহা হইবে না। কিন্তু এস্থলে 
একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক | ইন্ষু হইতে অধিক পরিমাণে রস বাহির করিলে 
উদ্ভিদের মধ্যে রসও বাহির হইয়া গাকে ৷ তাহা হইতে, শর্কর! প্রস্তুত করিতে হইলে 
বিচপষ প্রক্রিয়া আবগ্তক। ছোট কারখানায় সেরূপ অধিক রস নিফাবণ, না করাই 
ভাল। সুতরাং রস নিষ্কাধণের কারখানা হিসাবে একটা 96820870 করিয়া লইলেই 

ভাল হর। হুম সাহেব হিসাব করিয়াছেন, যে, বহু-রুল যুক্ত কল ব্যবহার করিলে 
আপাততঃ দেশীয় প্রথায় যে পরিমাণ রস বাহির হয় হদপেক্ষা শতকরা ৩* ভাগ অধিক. 
রস বাহির হইবে। টাকার হিসাবে ধরিতে গেলে এই অধিক পরিমাণ রম হইতে 
উৎপাদিত শর্করার, মূল্য ১৩৭ কোটি টাকা । পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে 

আধুনিক কৃলকজার সাহায্যে কন ধিক অর্থ লাত করা যাইতে পারে। 





|
 ৰ ৃ 

ভারতে মৎস্য ধরার প্রণালী ও মত্স্ত ধরার যন্ত্রাদি 



১ম সংখ্যা].  বাওল।, তির উাড়ন্যার মহস্য বাণিজ্য ১ 

জল বায মৃত্তিকা প্রশ্থ তির হিগাবে অন্ঠান্ত শর্করা উৎপাদক দেশ ভারতের বর্তমান 

ক্ষ কেন্দ্রসমূহের অপেক্ষা উত্রইতর হইতে পারে। কিন্তু বদি এই তিনটি প্রারৃতিক 
অবস্থা নির্ধ[চন করিয়। ভারতের দেশ বিশেষে ইক্ষু চাষ আধুনিক প্রথায় ও আধুনিক 

নন্মাির সহাষে' করা বার তাহা হইলে ইঞ্গা স্থির নিশ্চয় বে, কোন দেশ ভারতের সমকক্ষ 

হইতে পারে না । মুখ ধনের অভাব ও উদ্যোগী বাক্ডিনগের স্বপ্পতায়ই বর্তমান শর্করা 

বাবসায় এই রূপ হইয়াছে । পুরাকালে ভারতের বস্বাদির শ্টায় ভারতের শর্করাও নিশ্ব- 

বিখ্যাত ছিল। এখনও যবদ্ধীপ প্রশ্ততির অনেক জাতীয় ইক্ষু প্রথমতঃ ভারত হইতেই 

প্রবঙিত হইরাছে। আমরা কেবল চরম চেষ্টার ভাবেই পশ্চাৎ পদ হইয়া পন্তিতেছি। 

বাঙলা, বিহ্বার উড়িষ্যায় মৎস্য বাণিজ্য 
আর বার্গার * স্তস্-.-. *স্স জা 

সর্বত্র সর্বদেশেই মাছের 'আদর দেখিতে পাঁওয়া বার। এম” দেশ নাই যেখানে 

হ্তস্থ একটি প্রধান খাছ্ধ নহে । বাঙলা দেশে প্রায় শতকরা ৮* জন লোক মংস্ত খাইয়া 

থাকে । বাঙল। দেশে ৩৬৫ দিনের নধো ৩০* দিন মাছ খায় না এমন লোকের সংখঠু 

কম। মাছ এখন সকলে পায় না, ঘদি রীতিমত মাছ মিলে তবে এক বাঙলা দেশের 
লোকে বৎসরে ৪৫ কোটি মন মাছ খাইয়া ফেলিতে পারে । বর্তমান সময়ে বাঙল৷ 

বিহারে মোটে বৎসরে ১৪।১৫ লক্ষ মণ মাছ মাত্র মিলে; ইহাতে অনেকের পক্ষে মাছ 

জুটে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি। বাওলায় প্রধাণত;ঃ ৩ প্রকার জলাশয় হইতে মাছ 
ফিলে,(১) নষ্টী জাত, (২) খাল বিল পুঙ্ধরিণী জাত, €৩) সামুদ্রিক। নবী, 
খাল বিল ম|ছের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিরা আসিতেছে । পুকুর দিঘি প্রভৃতি জলাশয়ে মাছ 

কম জন্মিতেছে। সামুদ্রিক মংস্তের বিষয় বিশেষ নজর এতকাল ছিল না । 

মতন্ত বাণিজ্া তব আলোচনা করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ সার কে, জি গুপ্ত 

মছোদয়কে নিযুক্ত করেন। সে আজ ৬।৭,বৎসরের কথা তিনি মত্ত তত্ব সম্বন্ধে অনেক 

অনুসন্ধান করেন। বাঙলার খাল বিল দিঘি পুষ্ধরিণীর সন্ধান লইয়াছিলেন। বাঙলার - 
সমুদ্রের উপকূলে মাছ ধরার ব্যবস্থা করিতে তিনিই প্রথমে গতর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেন। 

শুধু তাহা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। যুক্তপপ্রর্দেশে কানাডায়, ইংলগ্ডের সমুদ্রোপকুলে কি 
উপায়ে মত্ত স্বৃত হয়, কি প্রকারে সরবারহ, কি মাছই বা পাওয়া যায়, বলায় লই সকল, 

মাছের সদৃশ কোন মাছ আছে কি না ইত্যাদি মত্ত সরবরাহ সম্বন্ধে অনেক চিত করেন, , 

অনেক বিচার করেন। তৎ প্রকাশিত বিবরণীশ্দে তাহাৰু যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহীর পর 



১৪  ক্কষক_বেএ [খ, ১৬২৯ | ১৬শ খণ্ড | 

আমেদ মাহে মত্ম্ত কমিশনর হন। আমেদ দাহেবের সময় পর্যন্ত মতন বিভাগট গভরণমেন্ট 

খাসে ছিল। এখন মতন বিভাগ কৃষি বিভাগের অন্তভূক্ত হইয়াছে । বাঙল! দেশে মাছের 

চাষের ও মাছের র্যবসায়ের সমধিক উন্নতি সাধিত হইত্তে পারে সে বিষয়ে আর সন্দেহ 

নাই। বাঙলায় মাছের অভাব দূর করিবার ছুইটি উপায় আছে। (১) বাওলার 

জল[শয়ে মাছের আবাদ বৃদ্ধি কর|, সমধিক পরিম[ণে মাছের চাষ করা, (২) বাজারে 

যাহাতে প্রচুর পরিমাণে মাছ আসে তাহার ব্যবস্থা করা । মতস্ত বিভাগ এ বিষয়ে 
সাধারণকে সাহায্য করিতে প্রস্তত। মাছের ডিমও কম হয় না এবং ডিম হইতে পোনাও 

কম হয় না। মাছের পোন। অনেক নষ্ট হয়। নদী, খাল, খিল ভানিয়। গিয়া মাছের 

€পান! ক্ষেত পাঁথারে, খান! ডোবায় ঢুকিয় অনেক নষ্ট হয়। এই রূপ নষ্ট হওয়া যথাসাধ্য 

ৰন্ধ করিতে পারিলে বাঙলার মাছের পরিম।ণ বৃদ্ধি হইতে পারে । দ্বিতীয়-_মাছের 

স্বভাব পর্য্যালোচনা করা__দেখা যার যে ইলিশ নংস্ত ডিম ছাড়িবার জন্ত বর্ধাকানে 

সমুদ্রের লোনা জলে থাকে না, নদীর ক্রোতে উজান বাইয়া কোন একট 

নিরাপদ স্থানে যাইয়। ডিন ছাড়ে । ইলিশ মাছ কেন অনেক মাছই এরূপ করিরা থাকে । 

এমেরিকার মব্ন্ত বিভাগ হইতে মহশ্ত তত্ব আলোচনা করিয়া কৃত্রিমউপায়ে নব্স্ক- 

গণের ডিম ছাড়িবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । অনেকগুলি চৌবাচ্ছ। এক সঙ্গে, একটি 

হুইতে আর একটিতে জল ছাঁড়া হয়, মংগ্তগণ চৌবাচ্ছা হইতে চৌবাচ্ছা অন্তরে উজান 

বাহিয়াঞ্মাইয়। চৌঁাচ্ছাতেই ডিন ছাড়ে । কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবার ব)বস্তাও করা 

হইয়াছে । হহাতে একটা ডিমও নই হয় না, একটি পোনাও মারা যায় না। ঠবজ্ঞানিক 

উপায়ে মাছের চাষ আরাম্ত করিলে নাছের সংখ্যা বৃদ্ধির ভাবনা দূর হইতে পারে। 

মতন্ত সংখ্যার বৃদ্ধির প্রতিকূলে আর একটি কার্য) প্রতিনিয়ত চলিতেছে, ডিম ওয়াল! 

মাছগুলি ধরিয়! আহার করা । বাধা জলের কতকগুলি মাছ আছে যাহাদ্দের ডিন 

হয় বটে কিন্তু সে ডিম বাধা জলে ফুটে না, সুতরাং সে ডিম আহারে দোধ পাই । শোল, 

শাল, কৈ, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মাছের ডিম বাধ জলে ফুটে। ফল কথা 

যে সকল ডিম হইতে মংস্ত বংশের বৃদ্ধি হইতে পারে সে রকম ডিন ক্রমাগত নষ্ট 

করিলে মাছের সংখ্যা কমিরা যাইবেই। সকল মংস্যেরই (ডিম হইবার ও ছাড়িবার 

সময় আছে। মাছ ধরার সময় নিয়মিত হইলে মাছেরঞ্সংখা হ্রাস হইতে সহজে পায় না । 
মৎস্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর সাউদাল দাছেধ তাহার বিব্রণাতে একটু অপুর্ব 

কথ! বলিয়াছেন, যাহার সত্যাসত্যের উপর 'আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। ভারতের 

সকল পণ্যের মত মত্ত ব্যবসাটিও এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে আবদ্ধ, যাহারা নির- 
ক্ষর মূখ মূলধন্হীন, ধ্যবসায় বুদ্ধি রহিত, কাজে উতসাহহীন। “1১6 71019 
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১ম সংখ্যা। এ বাঙলা, বিহার উড়িগ্ায মৎস্য বাণিজ্য ১৫ 

ক. ঝসাহের টু রকমের করা রর প্রকাশ পি গিরাছিলেন। 

আমর! কিন্ত এরূপ মনে করি না, আমাদের দেশের জেলোদর ব্যবসা বৃদ্ধি বেশ আছে, 

তাহার! সর্বতোভাবে বিজ্ঞান সম্মত উপায় জাতক এ নাজান্ক সাধারণ ভাবে 

মাছের 'আবাদ করিতে তাহারা বিলক্ষণ পটু, এবং রানার! যে পরিমাণ ব্যবসায় করে 
তাহাতে তাহাদের মূলধনের অভাব হয় না। তবে অনেক সময় তাহাদিগকে অতি 

উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হয়, ইহাতে ও তাহাদের ক্ষতি হয় না, কারণ মত্ত 

ব্যবসায়ে লাভ প্রচুর । 

এই সকল দেনী জেলেদের মতশ্য ধরিবার কৌশল মন্দ নহে এবং নান। কৌশলে মাছ 
ধরিয়া এবং সমুদ্রের উপকূল হইতে মাছ ধরিয়া আনিয়া মাছের ব্যবসায়ে তাহার! যথাসম্ভব 

জাগাইয় রা থিয়াছে। তবে তাহাদের মাছ ধরার বা্পিয় বোট নাই ঝা! সমুদ্রে মাছ ধরিবার 

ত জাহাজ নাই। এ সকল সাজসরগ্ন যোগাড় করিবার মন তাহাদের পয়সাও নাই, 
এ কথা সত্য । ধনী শিক্ষিত লোকের এ কাজে অগ্রসর হইতে আপত্য কাহারও নাই, 

তবে ভাহারা জেলেদের সঙ্গে না লইলে ব্যবসায় লাভনান হনে পারিবেন না এ কখা 

খুব সত্য। মত্শ্য ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে বাইয়া, নাছ ধরা! ব্যাপারে জাহাজ, 

বাম্পিয় বোট নিয়োগ করিয়া ব্যবসায় ফাঁলাও করিতে শতবার চেষ্টা করুন, ইহা 

কাহারও অনভ্তিমত নহে, কিস্ক বিদেশ হইতে সাহেনী জেলে'আম্দানি করিয়া দেশের 

জেলেদের ভয়ে হস্তারক না হন! ৯ ০ 

মংস্ত ব্যবসায়ে আর একটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। নিকারি জাতীয় একদল 

লোক মাছের ব্যবসায় লিপ্ত আছে। ইহারা জেলেদের ধর! মাছ বাজারে আনিয়া 

বিক্রয় করে। মাঝে পড়িয়৷ ইহারা খুব লাভ করে, ইহাদের বাবসা বর্তমান সময়ে 

কণ্তকটা এক চেটে বলিয়৷ মনে হয়। ইহারা যদি কিছু কমদরে বাজারে মাছ ছাড়িত 

তাঙ্গ হঈলে মাত এন দৃশ্মল্য হইত না কিম্বা ইহাদের লাভের অংশ জেলের! 

কতক পাইত ভাহা হইলে জেলের উন্নতি হইত এব সঙ্গে সঙ্গে মাছ বাবসায়ের উন্নতি 

ভর ভ | 

কৃষিতন্্রবিদ্ প্রীবুক্ত* প্রবোধ চন্দ্র দে প্রণীত | 

রুষি গ্রন্থাবলী। 
(১) কৃমিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একজে) পঞ্চম সংগ্গরণ ১২, (২) সজীবাগ ।* 

(৩) ফলকর ॥০৯ (৪) মালঞ্চ ১২, (৫) 11০81150001) 1100)80 ১৬ (৬)* 2০০1০ 

0916819 ॥০, (৭) পশুধাগ্ত 1০, (৮) আমুর্বেদীয় চা 1০, (৯) গোলাপন্াড়ী 9০), 

(৯০) মৃত্ভিকা-ত্তত্ব ১২, (৯১) কার্পাম কথা ॥০, (১২& উদ্ছিদ 'জীবন 1%-_যন্স্থ / 



১৬ ক্ষক-_'বোশখ, ১৩২৯ ১শ খণ্ড । 
কাস প্রা তপ্ত এ পপ ৯ আল তাপস ও পচ সি ১ শি তি শী তি শেক পি নি ৩ সপ পাতি পট পিসি তাস তি শষ এ পাপিসপাসিপাশি 5৮ পাপ শা দিতান্পসিতা 

সাময়িক কৃষি সংবা 

আখের পরিক্ষা-_ 
১৯১২-১৩ আথে কয়েক প্রকারের সার দেওয়।, এবং অন্তান্যা বিষয়ে 

একই রকমে উৎপয্ন করিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীনে তাহাদের পরম্পরের দো 
খুণ পরীক্ষা করাতেই, এই কার্ধ্য প্রধানত: আবদ্ধ ছিল। 

দেখা গিয়াছে যে বিঘাপ্রতি কত পরিমাণ আখ জন্মে ও সেই আখ হইতে কত 

পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আখের মধো অনেক 

পার্থকা আছে । কত দিনে পাকে এবং কি পরিপাণে নীরোগ ও বন্তজস্ককর্তৃক অনাক্রাস্ত 

থাকে এবিষয়েও তাহাদের মধ্যে অনেক পার্থকা দেখা যাঁয়। ভাজ চাষ হইলে বার্কেডোজ 

আখ মরীচদ্বীপের (301১9) আথ হইতে স্থানীয় আখ অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট রস ও 

একারপ্রতি, অনেক অধিক গুড় পাওয়া যায়। এইরূপ কোন কোন প্রকারের আথ 

হইতে একরপ্রতি এমন কি ১২০/০ মণ, অর্থাৎ বিঘাগুতি ৪০/* মণ গুল পাওয়া যায়। 

এই সকল উচ্চ দরের আখ জন্মাইতে হইলে খুব ভালরুপ চাষ করা ও প্রচুর পরিমাণে 
সার দেওয়৷ নিতান্ত আবশ্ঠক | বিঘাপ্রতি ১৫*/০ মণ গোবর দিলেও যে খুব বেশী সার 

দেয়া হইবে তাহ! নহে। চাষীর! যদি প্রচুর পরিমাণে সার দিতে ও ভ'্লবপ চাস 
করিতে না পারে তাহ। হইলে তাহাদের পক্ষে স্থানীয় আখ জন্মাইল ভাল । 

একই জমিতে পর পর অনেক বৎসর ধরিয়া আখ জন্মান উচিত নহে। প্লট করিয়া 

অগ্ান্ত ফলন জন্মান উচিত এবং আথের ফসল দিবার পুর্বে একট। উদ্ধিষ্জসারের ফলল 

জন্মাইয়৷ লাঙ্গল দিয়! তাহাকে চবিয়! দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারের আখের পরীক্ষা এখনও চলিতেছে এবং সার . দেওয়! ও পোতার প্রণালী বিয়েও 

পরীক্ষা কর! হইতেছে । এপর্যন্ত যে পরীক্ষা হয়াছে ত+হ! হইতে এই টুকু বেঝা গিত্াছে 
যে উচ্চ দরের আখ পুতিতে গেলে 'একরপ্রতি ৭,০০০ টুকরার (00078) বেণী বাবহার 

করা উচিত নহে । 

মাটার পরীক্ষা__ 
১৯১২-১৩ সালে পুরাভন পলিমাটার পরীক্ষাতেই এই কার্য প্রায় সম্পূর্ণ 

রূপে আবদ্ধ ছিল। পরীক্ষাতে দেখ। গিয়াছে, এই মাটাতে চুণ, ফণ্ষরিক অ'সিড ও 
অর্গানিক পদার্থ খুব কম এবং এই মাটী সাধারণতঃ টক্ হয়। যে মটাতে এই সচল 
দোষ থাক্ষে সে দাটাতে কখনই খুব ভ'রী ফসল হইতে দেখা যায় না 

9স্রিমাটার উপরোক্ত অভাব পুরণ করিবার জন্য চুণ, হাড়ের গুঁড়া ও উদ্ছিজ্ছপার 

যবে উপকারিতা সম্ধন্ধে মঠঠ অনেক পরীগ্গ। কর! হইয়াছে । গত দুষ্ট বদরের * 



১ম সংখ্য। |] . সাময়িক কৃষি সংবাদ ১৭ 
৪৯০ ০ শিক রেসি ০২০ পিজি পি জা পিসি, এ লি এছ _ তি শি শত ০৯৯ পি লি শ্িশ _ লি তলত ৮ লি কি, পি, লিন পি পি এ ০7 লি, পতিত লি, তে চা শস্ছি 

পরীক্ষায় প্রমাণ হইয়াছে যে চণ 'ও হাড়ের ও ড়া বড় উৎকৃষ্ট সার, বিশেষতঃ 

শীতকালের ফসলের পক্ষে। কারণ এই ছুই প্রকারের সার ব্যবহার করিয়! সরিষা 
ও মাটিকলাইয়ের খুব বেশী ফলন পাওয়া গিয়াছে। একরপ্রতি ১/* মণ চুণ ও ৩/০ 
মণ হাঁড়ের গু'ড়। দিয়া কেবল সরিষার ফসল হইতেই লাভ পাওয়। গিয়াছে এবং পর 
বংসরে খুব অপর্য্যাণ্ত মাটিকলাইয়ের ফসলও হইয়াছে। চুণ ব্যবহার করিয়! ধানের 
ফসলে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একরপ্রতি ৩/* মণ হাড়ের 
গুড়া ব্যবহার করিয়া ধানের ফসল কোন কোন স্থলে দ্িগুণেরও বেশী পাওয়া 

গিয়াছে এবং প্রায় সকল স্থনেই এমন বেশী পাওয়া গিয়াছে ষে প্রথম ফসলেই সারের 

খরচ উঠিয়৷ গিয়াছে । 

হাড়ের গু'ড়ার গুণ এক বৎসরে নষ্ট হইয়! যার ন|, করেক বৎসর ধরিয়াই থাকে । 
হাড়ের গুড় দেওয়া জমিতে বংসরে বংসরে কত কম সার দিলে বেণী বেশী ফসল 

জন্মে তাহা স্থির করিবার জন্য পরীক্ষ। চলিতেছে । অন্ত প্রকারের ও সম্তা স্বাভাবিক 
ফক্ষেটের ব্যবহার সম্বদ্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে । উপরোক্ত সমস্ত পরীক্ষা আগামী 
বৎসরে ও চলিবে। 

বঙ্গে হৈমস্তিক ধান্য-_ 
১৯১৩--১৪ অবে ৯ কোটা ৪৫ লক্ষ একর ভূমিতে ধান্ঠ 

হইয়াছিল এবং গড় পড়তায় গত পাচবৎসরে বাৎসরিক ১ কোটী ৪৯ লক্ষ করে এবং 
গত দশ বংপরের গড়পড়তায় ১ কোটী ৫১ লক্ষ একরে ধান হইয়াছিল বলিয়! সরকারী 

অনুমান হইয়াছিল। এবার দেড়কোটী একর ভূমিতে ধান আবদ হয়। কিস্ত এক 

বর্যাশেষে বৃষ্টি না হওয়ার উৎপনের পরিমাণ ৯ কোটা ৫৭ লক্ষ হন্দর ধর! হইয়াছে। 

গত বৎসরে ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ হন্দর এবং গত ৫ বংসরের গড়পড়তায় বার্ধিক 

উৎপন্ন ১৫ কোটা হন্দর এবং দশ বৎসরে গড়পড়তায় ১৪ কোটা ১৩ লক্ষ হন্দর 

উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাং গত দশ বৎসরে ধানের চাষের বিস্তৃতি কমিয়াছে এবং 

উৎপন্ন এবারে অনেক কম হঈবে। 

নীলের কারবার-__ | 
এদেশে ক্লবিজাত নীলের কারবার 'আবার জ'াকাইবার জন্য গত 

ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে বিশেষজ্ঞগণের এক বৈঠক বাঁদয়াছিল। এই বৈটকে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে যে, যখন নীলের আবাদ সম্বন্ধে ধতটা' উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে তদ্ধিষয়ে মিঃ 

ও মিসেস হাওয়ার্ট যথাবিহিত চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাহাদের প্রস্ত। বান্থুখাঁয়ী কার্য, 
করিলে প্রতি বংসর সহজে অনেক উংকষ্ট বীজ পাওয়া যাইবে । এখন নীরা গাছ, 
জলে পচান ও ভৈষজ্য নীল প্রস্তত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য-সুংগ্রহের জন্য একজন রসায়নবিদের 



১৮ কষক-_বৈশীখ, ১ [ ১৬শ খণ্ড । 
টিটি কি 

দিনা এবং । বিলাতে যে হা নীল প্রস্তুত হইবে তাহার নায় দেনা ভৈষঙ্য 

নীল যাহাতে শুন্ক সম্বন্ধে সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থ। কর্তৃপক্ষকে করিতে হইবে । বৈঠকের 
মন্তব্য এখন ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিব্চেনাধীন আছে । 

পুর্বববঙ্গে অন্নকষ্ট__ 
ত্রিপুরা ঠাদপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ পত্রান্তরে 

লিখাছেন যে, এবার পাটের বাজার পড়িয়া! যাওয়ায় পূর্ববঙ্গের কৃষকগণ অত্যন্ত দবরবস্থায় 

পতিত হইয়াছে । ফলে আজকাল চীদপুর মহুকুমায় গ্রার তিন হাঙগার লোকের আহার 
সুটিতেছে না এবং সাড়ে মাট হাজার লোক কেবল এক বেলা খাইয়া জীবন ধারণ 
করিতেছে। এদেশের হিন্দু মুসলমানের! নিতান্ত অচল না হঈলে খাগ্ভাভাবের কথ! 
প্রকাশ করে না। 'এখন উপায় কি? গব্্ণমেন্ট মহাসমরে বাস্ত, এমন দেশের ধনি- 

সম্প্রদায় যদি ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুখে এক মুষ্টি অমন উঠাইফা না দেন তবে তাহারা 

দাড়ইবে কোথায়» দামোদর বগ্তার সদয়ে ধাভারা দানসর খৃপিয়াছিলেন তাহারা 
এ দুর্দিনে নিশ্চিত নিশ্চিন্ত গাকিবেন না । 

গম রপ্তানি--- 

কলিকাতার অধিবাসীরা সকলেই জানেন, গত করেক মাসের মধ্যে 

'আটা-ময়দাঁর দর ছ্বিগণ বুদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গের সহর নগর পল্লী সর্বত্রই আটা-ময়দ| 
এইরূপ ছুন্মল্য। শুধু বঙ্গদেশে কেন ভারন্ের সকল স্থানে এইরূপ । বাঙলার আটা-ময়দা 

প্রধান থাগ্চ নহে ; স্ৃতরাং বাঙ্গাল! দেশে ইহার দর বৃদ্ধি হইলে সর্বসাধারণের একটা 

গুরুতর কষ্টের বিষ হইতে পারে নী । কিন্ত ভারদতর 'ন্ঠান্ত অনেক স্থানে উত্তর- 

পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রায় সকল স্থানেই_-আটা-ময়দাই সকল 'অধিবাসীর প্রধান 

থাগ্ভ। এখানে যেনন ধান না হইলে বা চাউলের দর বৃদ্ধি হইছে সকল লোকেরই 

মহাচিস্তার কারণ উপস্থিত হয়,এ সকল স্থানে গম না হইলে বা আটা-ময়দ"র দর 

চড়িলে ভেমন সকল লোকেই চিন্তিত হইয়া! উঠে। গত কয়েকম[সে ভারতের সর্বত্রই 

গমের দর মতি মাত্রার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে . প্রজাগণের মনে ভারী ছুরবস্থার 
ভীষণ সুষ্ঠি প্রকট হইর! উঠিয়াছে। ভারত-গবর্ণমেপ্ট ইহার প্রতিকারব্যবস্থায় প্রয়াসী 

হইয়াছেন; যাহাতে গনের, দর আর অধিক বুদ্ধি পাইতে না পারে এবং যাহাতে 
শ্রী গমের দর কমিয়! যায়, অ [টা-ময়দা, অপেক্ষাকৃত সুলভ ভয়, তাহার জন্ত গব্ণমে্ট 

সাধ্যমত চেষ্টা ও সম্ভবমত ব্যবস্থা করিতেছেন | 
প্রশ্রমে গবর্ণমেন্টের আদেশে ১৯১৪ খ ষ্টান্দের ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত গম রপ্তানি 

পরিম্মুণ হাস হইয়াছিল। তাহাতে সুফল হয় নাই; এজন্য গনর্ণমেণ্ট আদেশ 

মা সা 

করেন,-১৯১৫ খষ্টান্দে অর্থাৎ বর্তমান বর্ষের ৩১শে মার্চ পর্যাপ্ত ভারতের গম 



১ম সংখট। ] ন'মঘিক কনি সংবাদ ১৯ 

রগানী বন্ধ থ|কিবে। তবে, গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে, কিছ প্রয়োজন বুঝিলে, নিজের 

তস্বাবধানে রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন । এই আদিশ আগানী ১৯১৬ খষ্টান্দে 

০১শে মাচ্চ পর্য্যন্ত বলবত থাকিবে, এপন এইরূপ ঘোষণা হইয়াছে | 

গম রপ্তানী সম্বন্ধে এই ব্যবস্তা করিন|র পুর্বে গলরমেন্ঠ ইউরোপীয় অবিবাসীগণের 

গুবিধা অন্ুবিধার কথা থে ভাবেন নাত, এমন শভে নত তাহার অপেক্ষা নিশ্চিতই 
অধিক ভাবিরাছেন ভারছের চাবী ও অপর পারার অপিপ।সাদের কথা । এখন এই 

ববাস্থ্যার ফলে তাহাদের সাধু উদ্দেন্ সি হইলেই প্রজার সুথ হইবে। 

ফলের বাগানে নাইন্টরেট অব সোড। সার-_ 
আন লিচু প্রস্থতি গাছ ফলবান 

হইতে আরান্ত হইলে উহ্হাকে সেই সদ হইতে বিশেষ ধর করা আবগ্তক। বরস বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ফলও ন্ণো হইতে থাকে । সেউগ্ন্ত এই সময় পোবণোৌপষোগী 

খাগ্ঠ অধিক মাত্রার প্রয়োজন। ঘে গাছ স্রাহীবিশ্ি্ট ফল উৎপন করে, তাহাদের 

সকলেরই এক বিষয়ে সমতা দেখা যায় এই বে, যে মাঁটীতে চুণের ভাগ বেশী পরিমাণে 
থাকে সেই মাটিই এই জাতীর কল বৃক্ষের বিশেষ উপযোগী । 

সারের পরিমাণ . 
বেলে দোয়াশ মাটিতে সমভাগ নাইট অফ ঘোডা এবং সুপার 

ফসফেট। * 

্ষণরনিশিষ্ট মাটিতে-১ ভাগ নাইট্রেটে মক গোডা, ১ ভাগ স্থপারফম্ফেট | 

ক্দম মাটিতে--১ ভাগ সুপারদসকেট । ১ ভাগ নাইট্রেট অফ গোড়া । টক আানম্বাদ বা 

উলনসা৷ কঠিন জমিতে মদ্ধসেব চুণের সহিত নাইদ্রেট অফ সো 

উপরোক্ত সার ব্যবহার কালীন ১ সের পরিমিত ছাই গতি গাছে দেওয়া মাবশ্যক | 
প্রত্যেক বৃ্শে,বৃক্ষেতর নরসের অনুপাতে মিএসারের পরিনাণ অন্ধ'নের হইতে আড়াই সের। 

গৌঁপালবান্ধব___ভারতীয় গোজাতির উক্তি বিময়ে ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য 

প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গো-পালন, গো-রক্ষণ, (গা-চিকি২সা, গো-সেবা, ইতাদি 
বিষয়ে “গোপাল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভান্তীয় কৃষিজীবি ও গো-পালক সম্প্রদায়ের 
হিতাথে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রত্যেক ভারতবামীর গৃহে তাহা গৃহপঞ্জিকা, রামায়ণ, 
মহাভারত বা কোরাণ শরীফের মত থাকা কর্তব্য । দীম ১২ টাকা, মাশুল %০ আনা । 
ধাহার আবশ্ঠক, সম্পাদক শ্রীপ্রকীশচন্তু সুরকার, উকীণ, কর্ণেল 'ও উইস্কন্সিন্ 
বিশ্ববিদ্যালরের কৃষি-সদন্ত, বফেলে! ডেয়ারিম্যান্স্ এসোদিয়েসনের মেখবরের, নিকট, 
১৮নং রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাভার ঠিকানার প্র লিখুন এই পুস্তক 

কধক অফিসেও পাওয়। যায় । কৃষকের ম্যানেজারের নাষে পত্র লিখিলে পুস্তক ভিশিম্িতে 
»পাঠান যায়। এরূপ বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি কখনও গ্র্থাশিত হয় 'নাই। *সত্বরে ন! লইলে 

এইদ্বপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক সম্ভাবনা । 



২০ কৃষক-_বৈশাখ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
৬ সি 

নব বর্ষ 

বর্তমান নংসরে কষক যোড়শবর্ষে পদাপণ করিল । যে দেশে সর্বপ্রকার সাধারণ 

চে্-_সভা, সমিতি, সংবাদ পত্র প্রস্থৃতির জীবন নলিনীদলগত জলের অপেক্ষাও চপল 
»সেরূপ স্থলে প্রৃষকের” ন্যায় কেবল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় আবদ্ধ পত্রের 

এত দিন টিকিয়া থাকিতে যে কি প্রকার জীবন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে হাহা! প্রত্যেক 

সহ্ৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের লেখক, সংবাদ দাতা, গ্রাহক ও 

অনুগ্রাহকবর্গের প্রভূত সহান্তভূতি না থাকিলে যে ইহা কখনই সম্ভবপর হইত না তাহা 
বল! বাহুল্য মাত্র । সুতরাং সর্বাগ্রে আমর! তাহাদিগকেই আমাদের আস্তরিক ধন্তবাদ 

প্রদানকরিতেছি। 7 ূ 
দেশীয় কৃষি, কৃষি সংশ্রিষ্ট শিল্পাদি প্রভৃতির উন্নতি সাধন ও বিস্তারের জন্তই 

“কৃষকের” অস্তিত্ব | শ্থতরাং বিগত বৎসর এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ উন্নতি কতদূব 

হইয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তিতে “রুষক” তাহার কতদূর সাহাধ্য করিতে 
পারিয়াছে তাহ। প্রথম বিবেচ্য বিষধর । অপরাপর লৎসরের স্তায় প্রধান প্রধান ক্ষেত্র 
ফসল সম্বন্ধে “কষকে” যথেষ্ট আলোচন৷ হইয়াছে । অধিকত্ব ধান্ সম্বন্ধে যাহাতে 

অধিকতর চর্চ৷ হয় তজ্জন্ত ধান্তের আদিম বাসস্থান, চাষের বিস্তর, শরীর তত্ব প্রভৃতি 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । ॥অন্তমন্ত দেশে কি প্রকার ধান্ত উৎপাদিত হয় 

তাহাও আকোচিত হইয়াছে । উৎকষ্ট এবং অমিশ্রিত বীজ বপন এবং ঘন ঘন বীজ 

পৃর্বির্তন ভিন্ন উৎপাদনের মাত্র! বৃদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই। এই দিকে 

সাধারণের মনোযোগ *আকষ্ট হইলে যে অনেক উন্নতি সাধিত হইবে তৎসন্বন্ধে কোন 
সঙ্গেহ নাই। ভারতে ফলের বাগান রচনা সন্ধে পরুষকে” যেরূপ সুবিবেচিত আলোচন। 

শত এ টি 



১ম সখ্য । || নব বর্ষ ২১ 

হইয়াছে দা ইতি পূর্ষর সার (কান দেশার পররিকার হয় নাই ও  স্গ্ভান স্থ 

সঙন্ধেত পিগত বংসর আনেক শিক্ষাপ্রদ প্রপন্ষ প্রকাশিত হইয়াছে এবং আনর' 

চাশ। করি ধে, আমাদের পাঠকশর্গ কলম দ্বারা পেঁপের চাৰব সম্বন্ধে 

প্রনগ্ঝটি পা১ কিয়া পরীক্ষা করিতে ভুলিবেন না। ভারতীয় কৃষি-সমিতি নির্বাহিভ 

পরাক্ষারির বিষ আমরা বগা সনরে প্রকাশ করিয।ছি। গে|বিন্দপুর কবি-ঙ্গেত্র উৎকৃষ্ট 

বীজ উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে রুূমশঃ ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট অর্দিকতর পরিচিত 

হইতেছে এপং এই স্থানে নুন নৃতন পরীক্ষার্ণ অবসর পাইলেই তাহা কখনও অবহেলা 

করা ভয় না এবং তৎসমুহের ফলাফল “কুনকে” সমর মত আলোচিত হইয়া থাকে। 

এতটিনন সরকারী কুষি বিষয়ক পত্রাদির মুল মন্ীদি “কুষক” সকল সময়েই পাঠকবর্গের 

গোচপীন্তত করিয়া থাকেন । আমাদের কৃবি-বিষয়ক উন্নতির একটা প্রধান অস্তরায় 

এই, বৈজ্ঞানিক কৃমি স্ধন্ধে ধাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আলোচিত হয় 

সেগুলি সমস্তই ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে | ঢুই চারিটি বিষয় অবশ্য দেশী ভাষায় 

প্রকাশিত হয় কিন্তু তাহাতে যে সনন্ত তথ্য থাকে সেগুলি প্রান্ই অসম্পূর্ণ । স্থতরাং 

বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই বে প্রাদেশিক অগবা ভারতীয় কুষি বিভাগ সমূহের প্রতিষ্ঠা হই- 
মাছে, তংসমুদয়ের অভিজ্ঞ ন্যক্তিগণ্বে অভিজ্ঞতার ফল সাপারণ কৃষকের নজরে অনেক 

সময় আসিয়া পৌছে না। প্রধান প্রধান ফসল সম্বন্ধে কোথায় কিপ পরীক্ষা! চলিতেছে, 

উহাদের ফলাফল কি প্রকার দাড়াইতেছে এবং দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে এ সমুদয় প্রথা 
প্রবর্তনের উপযুক্ত কি নাঁ_এই সমস্ত বিষয় সমালোচনা ও বিবেচনা! করার ক্ষমতা দেশীয় 
ভূস্বামীগণের যে নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্তত; উক্ত বিষয়াদি বাঙ্গালায় 
প্রকাশ করিলে তাহারা বিবেচনার অব্সরও পাইয়া থাকেন। আমরাও এ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত আছি । এই অবসরে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের 

নিকট “কৃষক” কে সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া আসিতেছে তজ্জন্ “কৃষকের” পরি- 

চাঁলকব্র্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট কতজ্ঞত। প্রকাশ না করিয়। থাকিতে পারেন না । 

বিগত বংসরে দেশের কৃষির সাধারণ অবস্থা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কৃষির 

অবস্থা নিতান্ত মন্দ না হইলেও বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্য কৃষক তাহার পরিশ্রমের মূল্য 

পাইতেছে ন: | কিন্তু ইহ! কেবল আমাদের (দেশের নহে, সমস্ত পৃথিবীরই ছুঃখ। যে মহা” 
সমর গত শ্রাব্ণ মাস হইতে আর্ত করিয়া এখনও চলিতেছে এবং তাহার শেষ কবে হইবে 
তাহ! বিচক্ষণ সৈনিকগণও বলিতে পারিতেছেন না_-সেই মহাসমর জন্য বাণিজ্যকে 

একবারেই বিচলিত করিয়৷ দিয়াছে । যে সমন্ত দেশ প্রকৃত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত 

তাহাদের কথা ত ছাড়িয়৷ দেওয়া যাউক। অন্যান্য সুদুরস্থিত দেশেও এই মাযুদ্ধের, 

প্রভাব প্ররুষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে । যে সমস্ত বণিক আমদানি রগ্তানিষকীর্ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন তাহারা আজ কাল গ্রীয় কর্মহীন হইয়া বসিয়া আছেন | 



হি লে ২ ১ ৰ রঃ ১৬শ খণ্ড] 
নাস পাস শি লা পেসিপক্পিনতি তা ২ বীর টিকলি সর সপ 

সা সেরূপ ব্যবসায়ের জোর রি এক কণিকাতার বন্দরে আমহানি 

তানি ষ্ঠ দ্বেখিলে তাহা, বুঝিতে পারা যায়। এগ্রেল? হইতে ডিসেম্বর ১৯১৪, 

জং টি ৩০ লক্ষ মণ থা্- 

ৃছাত সমস্তই নী 

ইত ্ বুদি পাইল্লাছিল। 

ছে মাসে কিকিদুদ্ধ দেড় কোটি মণ ধান ও চাউল কলিকার্ক্্য় আসে । ইহার মধ্যে 

রায় অর্দেক এক ২৪ পরগণ| জেলা হইতেই আসে। কশিক্রীতার বাজার বঙ্গদেশের 

'অতান্ত জেল। হইতে চাউল কম আসিলেও বশ্থা হইতে ৮৭ লঙ্কু মণ চাউল আসিয়াছিল। 

কিং বাজারে অধিক টান পড়ে নাই। 

 খাস্শশ্তের তায় কার্পাস, পাট, তিসি, সরিষ। 'ও রাই, ্বুনাক, চিনিও আমদানি 

কম হইয়াছে । “অবশ্ঠ. আমদানি কম হইলে রপ্তানিও কম হইবে । খাগ্ শশ্তের অধিক 

সানি দিয়! ধাহীর। উদ্ধিগ্ন হইয়া থাকেন তাহারা শুনিয়। সুখী হইবেন দে উত্ত নয় 

রা গেমোটে ৫৭,৯১,*** মণ রপ্তানি হইয়াছে; তৎপূর্ব্ব বৎসর এ সময়ে ১২,৯০২,০০* 

ষ মগ 'রগ্তানি- হইয়াছিল। 
* চাঁউলের উপর আমাদের প্রধান নির্ভর । বিগত বংসর ধান্তের আবাদ মন্দ হয় নাই 

তবে আবাদের পরিমাণ কিছু হাস প্রাপ্ত হইয়াছে । গত বৎসর, মোট ৭ কোটি ৫১ লক্ষ 

একক জমিতে বৃটিশ ভারতে ধান চাষ হয়। ততপূর্ব্ব বৎসর জমির প্পরিমাঁণ আরও এক 

ল্ একর অধিক ছিল। ভারতবর্ষ ভিন্ন মিসর, ইতালী, জাপান, কোরিয়া, আমেক্সিকার 

ু্ত এদেশ প্রভৃতি স্থানেও ধান্ত উৎপাদিত হয়। সে সমু দেশেও ম ধান হয় নাই, 

রং ভারতের চাউলের অধিক টান পড়ার আপাততঃ সম্ভাবনা নাই। . 
ছু সন্ধে কিন্ত তাহা' বলিতে পারী! যায় না। পাশ্চাত্য দশবার সা 

উপাধীন হিলাবে গোধ্মই প্রধান স্থান অধিকার করে। বর্ধন. 

জলিত হইয়াছে তাহাতে আনকুস্থান হইতেই আমদানি বন্ধ" যে সকল 

চলিতে, লে রুল স্থানে চাষের লোৌকেরও অভাব । এই' জন্ত ভারতের: 

[সক ই আছেন .« এ বৎসর, ্ তানতীয় গো উৎ : ফলন: হি 
চা বি 



৯ সং ংখ্যা রঃ নব বর্ষ হি . 

গে পৌ গছয়মণ ) স্থানে € রয় ৪ কোটি ৮* লক্ষ কোয়াটার হইবে। (কিন্ত সম ক? -পৃথিই ধিবীন 
অভাব হিসাবে এই পরিমাণ গম সামান্ত। মার্কিন, ক্যানাভা, রুস্ উন আজি 
ও অষ্ট্রেলিয়া এই করেক দেশেই যথেষ্ট গম উৎপাদিত হয় কিন্ত রপানির হিসাবে: সর্ব 

ধিক পরিমাণ গম মান হইতে, তৎপরে আগ্মিপ্টানই, তৎপরে ক্যামেডা, এবং সরে 
ভারত হইতে যায়। এ বৎসর যাহাতে অত্যধিক রপ্তানি না হইতে পারে. ও ধনীগণের 
ষড়যন্ত্রে কষকগণ তাহাদের লেহা লাভ হইতে বঞ্চিত না হন তজ্জন্য তারতগবরমেষ্ট বিশেষ 

আইন জারি করিয়াছেন । সরকারের এই দূরদর্শী কার্ধোর জন্য কৃষক মাঝেই তাহ হাদিগৈর 

নিকট খণী। 

কষিজাত দ্রবাদির ভবিষ্যত এখনও তমসাচ্ছন্ন। মহাসমরের একেবারে নিবি হ্ই- 

লেই যে ভারতীয় শুধিজাত পণ্যাদির উপর সমস্ত জগতের ব্যবসারীগণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি- 

বেন ততসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তখন অর্থনীতির অশশ্ঠস্তাবী নিয়মের প্রভাবে তার- 

তের বাঁজার একবাঁর ধনী, ব্যবসার, দালাল প্রন্থতির বিপুল ক্রীড়াক্ষেত্র হই! পড়িবে। 
তাহাতে প্ররুত কষকগণের কি উপকার হয় তাহা এখনই বলিতে পারা যায় না? 

দেশীয় শ্রম শিল্পের ভবিষ্যত--- 

প্রন্ত হৎংপরই বৎপরান্তে অথবা নববর্ষের প্রারভ্তে গুডক্রাইডের অবকাশে 

একবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেসন হয় এবং তৎসঙ্গে স্ঠানে স্থানে দেশীয় শিল্পারদির 

আলোচনার জন্য একটি শিল্প সমিতিরও অধিবেশন হইয়া! থাকে। মামুলী প্রথা 

অন্থসারে এবারেও ' সেইরূপ হইয়াছে । বিহার 11)009005] 001692150 এর. 

সভাপতি এবার ছিলেন মাননীয় মিঃ লি। তাহার বন্তৃতায় অস্তান্ত বিনরের মধ্যে 

কতিপয় জ্ঞানগর্ভ 'উত্ভি, দেখিতে পাওয়া সায়! আমাদের দেশে শ্রমশি। র স্বতার 

অন্তম কারণ এই,ষে দেশের লোকের এত দিন পর্যান্ত চাষ আবাদ করিয়া এত সুখে 

.সচ্ছনদে কাটাইয় আসিয়াছে যে তাহার! সহজে কল কারখানার দিকে যাইতে চার না 

যে দেশে কর্ষণবোর্টা- মি কম অথবা অন্যান্য কারণে কৃষিকাধ্য অধিক ব্য ধৰা অত্যন্ত 

্ সর সেই 5 পরই লোকে শিল্পের দ্বারা* জীবিকা উপার্জনের ছে করে কিন্তু 

রসনিকজতার সর্ষে আসিয়া কোন জাতিই শুধু কবি কার্যে উপ রঃ ৷ করিয়া 
ধা রে 7 ৬ নিত সুসভ্য এবং অন্যানুযু উন্নতিশীল জাতির সমক্ছ ই তে ্ ৬. 

সা ্ কবিতার একাস্ত আবস্তক |. 
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৮7195”. অর্থাৎ যে সকল শিক্ষাগারে শিল্প কার্য্ের মূলাধার বিজ্ঞান অথবা আধুনিক 
শিল্পাদি প্রস্ততের প্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় সেই সকল শিক্ষায় কেবল শিল্পা্দি কার্য 

পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি গঠন করে মাত্র; তাহ[তে কিছু শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় না। 
শিল্পের প্রতিষ্ঠ। দেশের জনসাধারণের দ্বারাই হয়। শিক্ষাগারের দ্বার কিন্বা গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা ইহ! হয় না। যতক্ষণ না জন সাধারণের শিল্প স্তাপন, পোষণ ও উন্নতির চেষ্টা 
ন! হইবে ততক্ষণ কৌন শিল্পের উদ্ভব হইবে নাএই উক্তি ঘথার্থ, আমর। এ 

সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছি । 

কৃষি কলেজ সম্বন্ধে লি সাহেবের অভিমত--- 
ূ | কুষি কলেজ সমূহের বর্তমান অবস্থা 

দেখাইয়। তিনি তাহার পূর্বোক্ত মন্তব্যের যুক্তি যুক্ততা প্রমাণ কারনাঁর চেষ্টা করিয়াছেন। 
ক্লষি কলেজ গুলিতে উন্নত প্রণ।লীর কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাব্রও যথেষ্ঠ আছে, কিন্ত 

যে শ্রেণীর লোকেরা এই রূপ শিক্ষা পাইলে দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষির বিস্তার হইত তাহার। 

সাধারণতঃ কলেজে আসে না। যাহার। আনে তাহারা কেহই কৃধি কাধ্য জীবিকা 

স্বরূপ অবলম্বন করে না। কেবল বিশে নিশেষ পদের উপধুক্ত হইবার জন্যই কলেজে 

মধারন করে। এইরূপ হগুরার একট। কারণ অ]ছে। বড়'বড় ভুম্বামীগণ বলেন 
বে কৃষি শিক্ষার তাগাদের কোন লা5 নাঈ। কারণ, সাদের যথেই জমি থ।কিলেও 

ভাহার অধিকাংশই বন্দোবস্ত হইয়। গিয়াছে । তাঁভ। হছে এনা উঠান অসন্তব। 

মন্যদিকে সামানা যাহ। দখলে আছে, ভাহা চাৰ করেলে ঠাহার অবস্থার লোকের কোন 

সুবিধা হয় ন!। সুতরাং কৃষি কার্ষে হন্তর্ক্প না করাই ভ।ল। এরূপ অবস্থায় বর্তমান 

কারণ সমূহ দূরীভূত ন। হইলে বড় বড় জমিদারের! যে কৃষি কার্যে মনোনিবেশ করিবেন 

ন৷ তাহা একপ্রকার নিশ্চয় । তে 
কবি কলেজ ভিন্ন অন্যান্য শিল্প কলেজেরও অবস্থাও একই প্রকার; 

নিদিষ্ট বেতনভোগী কর্মচারী হইবর জন্যই 'এসকল স্থানে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে 
আঁসে। উপূযুক্ত জ্ঞনার্জন করিয়৷ তাহ! কার্যে পরিণত করিবার জন্ত নহে 

সেই জন্য বরং কতকগুলি শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিয়! অনিদ্দিষ্ট সংগ্যক শিল্প শিক্ষা 
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মা দিয়া যে সকল শিল্পের দে দেশে ্ রন্কত অভাব আছে এবং যাহা৷ প্রতিষ্ঠার জন্ত লোকে 

ইচ্ছক সেইরপ শিল্প শিক্ষারই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া যে সকল শিল্পের 
লোকের আস্থা নাই অথবা ঘে সকল শিল্পের নিকট ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে সেই 

গুলি কতিপয় যুবক বৃন্দকে শিক্ষা দিয়া কেবল কতকগুলি অসন্তষ্ট চিত্ত ব্যক্তির সৃষ্টি 
করা মাত্র। 

এইত গেল জনসাধারণের সহিত বর্তমান সময় শ্রম শিল্পাদির সম্বন্ধের বিষয়। 
বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে শিল্পাদি সম্বন্ধে যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচন! 
করিয়৷ দেখিতে গেলেও বিশেষ সন্তোষলাভ করা৷ যায় না। কিয়দ্দিবস পূর্ষেে মিঃ 
সোয়ান্ বঙ্গদেশীয় শ্রমশিল্প(দির অবস্থা! অন্রসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি বিব্রণী প্রকাশ করিয়াছেন। 

তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বিকাশে যে সকল 

নৃতন নৃতন শিল্পাদির স্থাপন হইয়াছিল তাহার অনেকগুলি এখন অদৃষ্ হইয়াছে । 
এতদ্দেশে যৌথ কারবার স্থাপন অতি অল্প দিনই হইয়াছে । ১৮৮৯ সালে 

মিঃ কলিন যখন শিল্প।দি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হন তখন একুটিও ছিল না। 
১৯০৭-০৮ সালে অর্থাৎ ১৯ বংসর পরে পশ্চিম ও পূর্ববন্গে যখন মিঃ কামিং ও মিঃ 

গুপ্ত এই কার্য নিযুক্ত হন তখন অনেকগুলি যৌথ কারবার হইয়াছিল; ত]ুর বৎস্র 
পরে অনেকগুলি উঠিয়! গিয়াছে । স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে ২৫ বখসরের ভিতর 
বঙ্গ দেশে যৌথ কারবারের উতান ও পতন উভয়ই হইয়াছে । ইহার কারণ কি? 
সাবান, দেশালাই, মোজা, গেঞ্জি, কাপড় ও রঞ্জক পদার্থ প্রস্থৃতি প্রস্তুতের জন্য যে 

এগুলি কল কারখান! স্থাপন হইল ও কি কারণে এবং কি প্রকারে অস্তহিত হইল 

তাহা একটি বিশেষ ভাবনার বিষয়। 

মিঃ: সোয়ান বলেন এইরূপ অবস্থা প্রধানত; ছুইটি কাক্ণের সংযোগে সংঘটিত 

হইয়াছে--১। অনপর্ধযাপ্ত মূলধন | ২। অনুপযুক্ত তব্বাবধান। বস্ততঃ উত্ত 

নৃতন নুতন কারবার সমূহের উখান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোন 
কারণটাই অলীক বলিয়া বোধ হয়*না। , 

ষে সমুদায় লোকের উদ্ভে।গে এই সমুদায় কার্যের অন্ুষ্ঠ।ন হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা 

জন্য যে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক তাহা প্রায় *কাহারই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
স্থতরাং কি পরিমাণ মুলবন হইলে কার্ধ্য স্বচ্ছল ভাবে চলিতে পারিক্তব তাহা' তাহারা 

প্রথমে অনুমান করিতে পারেন নাই। কিম্বা তাহারা অনেক স্থলে কার্য আরম্ত করলে 
টাকা আমিবে এ ধারণার বশবর্তী হইম্। অগ্রসর হইয়াছিলৈন। প্বশেষে দেখিতে 
পাওয়া গেল ষে প্রন্তাবিত মুলুধনের সামান্ত অংশ মাত্র সংগৃহীত হইল এফং যে স্কুলে 
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উক্ত স্বপ্প অর্থে ই কার্য আড়াভাড়ি আরাস্ত করিয় দেওয়া হইল সে স্থলে আর 
মূলধন উঠিল না! সেই জন্ত কোথাও হয় ত কল কক্জা ক্রয় কর! হইল, আবশ্যকীয় 
উপাদান ও মজুরী যোগাইবার আর উপায় থাকিল না| এবং কোথায় হয় ত অভাব 
পরিপুরণের জন্য এত অধিক স্থুদে খণ গ্রহণ কর! হইলে যে কারখানায় লাভ হইলেও 
সুদের টাক! দিতেই তাহা ঘাটিয়! গেল। 

এস্থলে সোয়ান সাহেবের একটি মন্তবা উদ্ধত না করিয়! থাকিতে পারা যায় না। 
কারণ কথাট। বড়ই ঠিক। তিনি বলিয়াছেন যে ** 40608869 0801691 15 0861- 
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সকল কারবার ভারতীর মূল ধনে এবং ভার-তবাসীগণের তন্বাবধারণে পরিচাঞ্ি হয় 

তাহাদের মূলধন পর্যাপ্ু পরিমাণে হওয়া অধিকতর আবশ্তক। কারণ ব্যাস্ক কিন্বা কলকন্জা 
'সথবা মূল উপাদান ব্যবসায়ীগণ হাহাদিগকে ধার দিতে চায় না। যখন কোন 

কারবরকে নগদ টাক! দিয়া মূল উপাদান ক্রয় করিতে হয় এব? খরিদ্দারগণকে ধার 

দিতে হয় তখন উত্ত রূপ যেসকল কারবারকে করিতে হয় না সে সমুদয় কারবার 

অপেক্ষা উহার মায়ভাধীনে অধিকতর মূলধন থাক একান্ত প্রয়োজনীয়। 

বলা বাল্য যে বিদেশীয়গণ পরিচালিত কারথানাকে ব্যাঙ্ক অথৰ৷ ব্যবসায়ীগণ ধার 

দিতে সকল সময়েই ইচ্ছুক । ভারতব।সীগণ যে সুবিধা পার না এবং তীহাই নৃতন কার- 
বারের উন্নতির একটি প্রধানতম অন্তরায় । কাধ্য পরিচালনার স্থুদক্ষ লোক যে দেশীয়- 

দিগের মধ্যে নিভীম্থ কম তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আজ কাল ইংলও, ইউ- 

রোপ, আমেরিকা, জাপান প্রস্ততি দেশ হইতে বিশুশষ বিশেষ শিল্পে কতিপয় ব্যক্তি 

সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাহার! আবশ্যকীয় দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে 

পারেন। কিন্তু কি প্রকারে সর্বাপেক্ষা স্থুলভ মূল্যে মূল উপাদান ক্রয় করিয়৷ সর্বোচ্চ 

মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে হয়, কিরূপভাবে, মুনধন ব্যয় করিলে কারবার অক্ষুণ থাকে, 
"বাজার এহসাৰে কি রকমে পণ্যের দাম অথব! প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে এ সকল বিষয় 

অবগত নহেন। যাহার! বড় বড় কারবারে লিপ্ত থাকিয়৷ হাতে কলমে এই সকল কাজ 

করিয়াছেন, তাঁভারাই “কার্যা পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদেশীয় যে কোন 

করবাপ্রের ডাইরেক্টাবগণের তালিকা .পাঠ করিয়। দেখিলে বড় বড় জমিদার, উকিল, 
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রশ 

ব্যারিষ্টার প্রভৃতির নাম অনেক দেখিতে পাওয়া থা বে, কিছু বাস্তবিক কাঙ্গের 

লোকের নম বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সে রকনের লোক দেশে কম সঠা। কিগ্ 
কারবারে যখন অভিজ্ঞত! ক্র করিতে হর তখন কারবারের শুভাকাজ্গার বিদেশ 

হইতে এ প্রকার লোক সংগ্রহ করার আপি কি % 

বঙ্গদেশে যৌথ কারবারের সাধারণ অবস্থা এইরাপ হইপেও্ড দাপিত উদ্দোগে প্রতি, 

ষিত কার্ধ্যাদির ভবিষ্যত যে একবারে জন্গকাররময় নয় হাহ। 5 চারিটি কারঝ|রের অবস্থা 

দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এগুলি অবশ্ঠ এ্রঙ্কত এ্র্াাবণে দৌথ কারবার নহে 

ছুই চারিজন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এগুলির গ্রতিষ্ঠ। করেন। ছুষ্টাপ্ত স্বরূপ বেঙ্গল 
কেমিকেল ও ফারমামিউটিকাল ওয়ার্কস, পেনসিল নিব এসি প্রস্তুত কারক মেসার্স 
এফ, এন, গুপ্ত কোম্পানি, কলিকাতা পট!রি ওয়াকদ, বেঙ্গল নাসনাল ট্যানারি 
প্রভৃতির বিষয় বলিতে পারা যাষ়। এই সমস্ত কারবারের আর্থিক অবস্থা আপাততঃ 
উত্তম এবং ইহাদের দ্রব্যাদির কাটতি দেখিয়া বোধ হয় যে এইগুলি বাঁজারে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়! গিয়াছে । অল্প সংখ্যক অংশাদার থাকায় তব্বাবধারণ অধিকতর কাধ্যকরী বলিয়াই 
হউক কিম্বা মূলধনের প্রাচুধ্যতা বশত:ই হউক, যে কারণেই ইউক, এই সকল কারবার 
মোটের মাথায় সফলতা লাভ করিরাছে এবং তদ্দারা দেশের ও নাম রক্ষা করিয়াছে । 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার দেশের লোকেরপ্উপরেই 
নির্ভর করে। কিন্ত কখন কোন বিষয়ে সরকারী সাহাষ্যও নাঞ্রনীর। বদি গবর্ণমেন্ট 
ইহা দেখাইয়! দিতে পারেন, যে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য নির্দিষ্ট মূলো প্রপ্থিত হঈরা উপধুক্ত 
পরিমাণ লাভে বিক্রয় হইতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত কারবার প্রতিষ্ঠার স্যোগ যে 
কেহ অবহেলা! করিবেন না তাহ! স্থিরনিশ্চয়। সোয়ান নাহেবের মতে গবণরমেণ্ট নরদি 

নিয়লিখিত কয়েকটি এবিষয়ে মনঃসংযোগ করেন তাহা হইালে শ্রমশিল্প বিস্তারে অনেক 
স্থবিধা হইতে পারে-_- 

»। গ্রীমা শ্রবজীবীগণের ( যেমন ভীতি, রেশমী বন্ধ ৪ 1পভুলের দ্বা প্রস্থ »- 

কারীগণ ) মধো যৌথ খণ দান সমিতি সংস্থাপন । উন্ত সমিতিব পীর্ষাপাক্ষ শ্রনজীবি- 

গণকে মূল উপাদান ক্রয় করিতে এবং প্রস্ততীক্কত দপাদি বিকধ করিতে উপসুক্ত পরি- 

মাণ সাহায্য প্রদান করিবেন । 
২। উন্নত প্রণালীর কল কণ্ডার উপকারিতা বিশেষ বিশেষ খাখসায়ের কেন্দ্রস্থলে 

প্রদর্শন। তাতিদিগের এইক্প প্রদশনীতে স্তানে স্থানে 'অনেক উপকার হইয়াছে । 
কিস্তু তসর বস্ত্র ও পিত্বল বাসন প্রস্তুত কারকগণের এই উপায়ে অনেক "শিক্ষা দিতে 
পারা যায়। টি 

৩। বনবিভাগের দাহাধা প্রদানে ধাহার! দেশলীষ্ক, 'পনহোন্টাব ৭ পেনসিল 

প্রত্ৃতি প্রস্তুত করিতে চান তাহাদিগকে বন বিভীগ উপযুন্ত +৮ বিশেষ বন্দোবন্তে* 
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সরবরাহ করিয়া উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার অনেকটা সাহাষা করিতে সেল | ফলতঃ বর্ণ, 
মেপ্ট তাহাদের আয়ন্তাধীনে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে তাহা জানাইয়৷ এবং মূল 
উপাদ।ন উপযুক্ত মূলো দিয়া শ্রব্শি্ন প্রতিষ্ঠ।তাগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তত, 

কিন্তু তাহারা নিজে কোন কারো হস্তক্ষেপ করিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন। 
শরমশিল্পের ভবিষ্যৎ সুতরাং দেশের লোকের উপরেই নিঙর করিতেছে । যেষে 

কারবার সফল হইবার আগে ছুই চারিজনের মিলিত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কারবার কৃতকার্য 
হওয়া আবগ্তক। কারণ উহাই যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠাকাজ্ষী ব্যক্তিগণের শিক্ষা স্থল। 
ইংলগ্ডের শ্রমশিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে 
কারবারের যুগ বখন ইংলণ্ডে আসে তাহার ব্ভপুর্বে স্বতন্ব স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ স্বতন্বভাবে 
কিন্ব। তুই চাঁরঞজন ণিলিয়! বড় বড় শিল্েের প্রতিষ্ঠান করেন। কালক্রমে যখন এ 

সমুদরের করবার উত্তরে।ন্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইগ। পিশাল শিল্পশালার পরিণত হয় তখনই 

তাহারা সাধারণকে উহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। ইহাতে সাধারণের 

বিশ্বাস ক্ষুগ্র হয় না এবং কোন প্রকার দর্ঘটনার আশঙ্ষ(ও কম থাকে । এহদেেশে তাহাই 

প্রথমে হওয়া বাঞ্চনায়। 

পত্রাদি 

ধান ক্ষেতে নেগল্"তাহারপ্রতি কার--- 
শ্ীগোবিন্দচন্ত্র সরকার--গ্র।ম কুড়চিবেড়িয়া, পোঃ গুজারপুর, হাওড়া । 

নহ।শয়, হৈমশ্থিক ধাগ্তের জমিতে ধান্ত রোপণের পর গেঁয়াদি নামক এক প্রকার 

বিষাক্ত শেওল! উৎপন্ন হইয়৷ বান্ত গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে, এমন কি উহাতে ধান্ত 

উৎপাদনের আশ। থাকে ন!। উক্ত জলজ শব্ধ পরার শেওলার মতন দেখিতে এবং উহার 

গন্ধ রুশুনের ন্যায়; এমন কি জলেতেও উক্ত হর্গন্ধ পাওয়! যায়। শিশুদিগের প্লীহা ও 

যরুৎ হইলে যেমন তাহাদের জীবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষপন হইয়৷ আইসে, সেই প্রকার 

হৈমন্তিক ধান্যের গাছ বিবর্ণ ও শার্ণত তা প্রাণ ₹ুইয়। ভাবি ফলনের আস! একেবারে 

নির্মল করে। অতএব যদি ইহার কোনও প্রতিকারের উপাস্ন থাকে অনুগ্রহপূর্ধ্বক কৃষক 
পত্রিকায় $ প্রচার করিয়৷ অন্তগৃহাত করিবেন। কারণ উহাতে ধান্য চাষীর যত অনিষ্ট 

হয; এমন আর কিছুতেই নহে। 

উত্তর-_আপনায় পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত ধান জমির 

“ছাপ যথণ শুকাইগ| বাইনে তখন পরমিটিতে ঝরনার চান [দয়। ৬|হ|তে ৪৭ ছড়াইয়। দিতে 
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হইবে। চুণ ছড়াইখার পরও এবার চধিলে ডাল ২ হয়। টণের |র বাজে বাজি মরিয়। 

যাইবে । বারঘ্বার চাষ দিলে ঝাঁজের শিকড় ছি ভিন্ন হইয়া রোদ্র বাতাসে শুকাইতে 

আরম্ত করে; তাহার উপর চুণ পড়িলে নিশ্চয়ই প্রতিকারের সম্ভাবনা । জমিতে বদি 

ধারনা জল থাকে এবং জল যদি পাহির করিয়া দিবার উপার না থাকে তবে জলে 

কাদায় চথিয়া টুণ ছিটাইলেও ঝাঁজি পচিয়া যাইতে পারে 

জলপাই গুড়ির কড়ে মাটা, তাহার উন্নতিবিধান, সবুজসারপ্রদান--- 
টো নস--োড়পাকড়ি, জলপাই গুড়ি-_ 

উক্ত পান্তি লিখিতেছেন 2-আনাগ একটী বোছে ১০০ বিঘার উপর জমিতে 

কিছুতেই অ।উপ পানা জন্ম(8৬ পাবিঠেছি না। ঠৈমস্থিক ধান্যেরও ফলন বিঘাপ্রতি ৩/০ 

মনের বেশী প্রায়ই হন না। 'এঠ ভূমিঠে গোয়াল নটা উপরে প্রায় একফুট তাহার নিচেই 
১॥ ফুট ঈষৎ ব্রাউন রঙ্গের মাটা তাহ।ণ নিচেই পুনরায় দোরস মাটী ১ফুট তাহার নিণে 

বালি । এদেশের থে কোন স্থানে নিচে বালি পাকিবেই । শামি যে জমির কথা বলিতেছি 

সে জমিতে ফান্তন বা চৈর মাসে আউস ধানা বুনিলেই নলোগ্ঠ মাসের অদ্ধেক দিন পর্য্যস্ত 

ধানোর গাছ সতেজ থাকে হার পর রৌদের তেজ কিছু বেন। হইলেই" ধানোর গাছ গুলি 

নিপ্তের হইতে থাকে ও দাগ দিতে গাকে আবাঢ় মাসে ধানের শিষ বাহির হন্ধ বটে 

কিন্তু তাহ। ৩18 অঙ্ুলের অধিক লম্বা হয় না। হৈমস্তিক ধানা রোপণ করিলে যেরূপ ঝাড় 

বাপে ইহাতে সেরূপ বাধে না এই জমিতে কিরূপ সারের বাবস্থা করিলে উপকার 

হইতে পারে উপদেশ দিলে বাধিত হইব । মাঁবশ্যক হইলে পরীক্ষার্থ মাটী পাঠাইতে পারি। 

১৩১১ সালের বৈশাখ ও অগ্রহারণ মাসের ক্লুষকে হরিৎ সার সম্বন্ধে লেখ৷ আছে, পরীক্ষার্থ 

৬ বিঘা ধরা দির দেখিতে ইচ্ছা করি এ দ্রনা নিবেদন মিযনলিথিত বিষয় কয়েকটার 
উত্তর দিলে বাধিত হইব। ১। কোন্ সনর ধঞ্চ আবাদ করিতে হয়? ২। ধঞ্চার 

জমি কিরূপ পাইট হওয়া! ( চাষ আদি হওরা ) আবশ্তক ? প্রতি বিবার কত বীজ দিতে 

হয়? উহার মূলা কত? 

উত্তর-_সবুজ সার প্রায়াখে জাঁমর উন্নতি হইতে পারে । ধঞ্চে চষিয়। দিবার সমর 

কিছু চুণ ছিটাইয়! দিলে উপকার দশিতে পারে । চুণ প্ররোগে ঘাসের বা আগাছার 

শিকড় পচিয়৷ যায় এবং কড়ে মাটা নরমন্জ্ুইূতে পারে । উপরে যখন ৩1৪ ফিট মাটা 
প্হিয়াছে তখন নিচে বালি থাকিলে ধান চাষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না ।, 
কড়ে মাটাীতে শিকড় পৌছিলেই শস্তের হানি হয়। গোময় সার প্রতি ১৫০"মুণ ও 
এঁ সঙ্গে কিছু চুণ প্রয়োগ করিলেও উপকার দেখিতে পাইবেন১। জমির মাটীর ' নমুনা 

_ পাঠাইলে পরীক্ষ। করিয়া! ৰল৷ যায় কত টুকু চুণ প্রয়োগ আবশ্তক মোটা মুটা*পরীক্ষার 
জন্য ৫২ টাকা ফি লাগিবে 1 
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 লেৰ্ ঘাসের কথ! লিখিয়াছেন__লের ঘাসের বা অন' কোন গন্ধ উণের চাষ করা মন্দ 

নহে । কিন্তু গন্ধ তৃণের চাঁষ করি! পুর্বে ঘাস চোলাই করিরার ব্যবস্থা করিতে হর 

অথবা কোন কারখানার সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয় | 

গন্ধ তৃণের জাতি আলাহিদ। | কৃত্রিম উপায়ে ঘাসে গন্ধ জন্মাবার উপায় নাই। 

উচ্চজমিতে ভাছুই ধান--- 
উত্তর-_ভাছুই ধানের চাষ না করিয়া আমন ধানের চাষ করিতে পারেন। 

বাঁক তুলসী, দাউদখানি প্রভৃতি মিহিধানের বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাইবেন। 

আপনার জমি উচ্চধরণের স্থতরাং মিহি ভিন্ন মোটা ধানের চাষ চলিবে না। মোট। 

ধানের গোড়ার অবিক জল থাক চাই | 

মানুষের খা্া-- 
শ্রীযুক্ত ত্েলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 

জান্াণি দেশের লোক রাই নামক এক প্রকার শশ্তের চাষ করে। 

রাই পিষিয়া ময়দা করিয়া তাহা হইতে মোটা রুটি করিয়া এ দেশের সাধারণ [লোকে 

ভক্ষণ করে । ধনবান লোকেরা গমের রুটি আহার করে। রাই বলিলে আমরা 

মনে করি যে, ইহা একজাতীয় সরিষা । কিন্তু জান্মীণি দেশের রাই, সরিষা নহে। 

ধান যব গমের নায় ইহা একজাতীর ঘাসের বীজ। উদ্ছিদ শাস্ত্রে ইহাকে সিরিয়াল 

বলে। . রুষ দেশের অনেক লোকেও রাই ভক্ষণ করে। ইহা হঈতে তাহারা কোয়াস 

নামক এক প্রকার মছ্যও প্রস্তুত করে। রাহই-বীজে এক প্রকার পীড়া হয়। তখন 

ইহা ভয়ানক বিষ হয়। ডাক্রার্কিস্ে উষধরূপে এই বিষ ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 

আর্গট বলে। ৃঁ 

উত্ভিদ শীস্থে রাই ঘাসকে সিকেল সিরিয়াল বলে। সে সমুদ্র ঘাসের বীজ নানুষে 

ভক্ষণ করে, ইংরেজিতে তাহাদের সাধারণ নাম সিরিয়াল। ধান, যব, গম, জই, তুষ্ট, 
গজায়ার, বাঙ্গরা, কোদো, মড়ুয়া, রাই, চীনা, স্ঠামা, কাঙ্গনি, গড়গড়া, দেবধান্, বীশ 
প্রভৃতি অনেক ঘাসের বীজ সিদ্ধ করিয়! মান্থষে ভক্ষণ করে । 

ঘাস ব্যতীত আরও অনেক প্রকার উত্তিদের বীজ খাইর৷ লোকে অন্ততঃ কিছু দিনের 

দ জীবন ধারণ করে । কেহ কেহ ইহাদিগকেও সিরিয়াল মধ্যে পরিগণিত করেন; 

কিন্ত তাহা ভ্রম। বীজের জন্য যে সমুদয় ঘাস মানুষে চাষ করে, তাহাকেই সিরিয়াল 
বলাড্চিত। ব্দেশে চাউল অর্থাৎ ভাতকে আমরা অন্ন বলিয়৷ জানি। পশ্চিমে 

ধান্ত যব, গম জোয়ার ভূট্রা গ্রভৃতি সকল প্রকার চাষের বীজকে লোকে অন্ন মধ্যে 

পরিগণিত করে। সে জন্ত উপনাসের দিন 'আমি অনেককে মাণাম1, সিঙেড়া, ফাঁফড়া 
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"প্রভৃতি বীজের ময়দা ধাইতে দে বয়াছি। যাখাম। জলে হন | পাঁণিফলকে এ দেশে 

সিঙ্গেড়া বলে। ফাপড়াকে ইংরেজিতে বকৃহইট বলে। পশ্চিমে ও পঞ্গাবে কোন কোন 

স্থানে লৌকে ইহার চাষ করে। হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশেই ইহার অধিক চাষ হয়। 

হিম।লয়ের অনেক স্থানে লোককে আমি ডেঙ্গো শাকের বীজ ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছি । 

ইহাকে তাহার! বাথু শাক বা! বাথুয়া বলে। দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে বডগর জাতিও 

ইহার চাষ করে। প্রাবিড় অঞ্চলে উপবাসের দিনও লোকে ইহা ভক্ষণ করে » কারণ 

এ সমুদয় বস্ততঃ ঘাসের বীজ নহে, স্থৃতরাং অন মধ্যে পরিগণিত নহে। চাউল ব্যতীত 

এস্থানে লোকের প্রধান অন্ন মড়,য়া ঘাসের বীজ। এ অঞ্চলে লোকে ইহাকে রাগি 
বলে। আমি দেখিয়াছি যে, ইহাকে পিষিয়! সিদ্ধ করিয়া তাহার পর ডেল পাকাইয়৷ 
লোকে ইহা টপ টপ গিলিয়া ফেলে। রাগি যাহাঁদের প্রধান আহার, তাহাদের শরীর 

বলিষ্ঠ হয়। মহীনস্থরের হায়দ(র আলির পলিগার £সম্তের ইভা প্রধান আহার ছিল। 

পশ্চিমে লোকের প্রধান আহার যব জোয়ার ও বাজরা । পঞ্জাবের প্রধান আহার 

ইহার অন্য নাম জনার ও মকাই। কৃষকের! সচরার গম বিক্রয় করিয়া! ফেলে । 
তাহার পর জোয়ার বাজরায় স্তায় অল্প মূল্যের শশ্ খাইয়া জীবন ধারণ করে। 

আরব প্রভৃতি বালুকামর মরু দেশের লোকের প্রধান শান্তর খেজুর । মিশরে 

ও আরবে আনি অনেক খেছুরেব বাগান দেখিয়াছি । পারশ্ত-উপসাগরের উপকূলে, * 

যেস্থান এক্ষনে ইংরেজ সেন! দ্বারা অধিরুত হইয়াছে, সে স্থানে নদীর ছুইধারে কেব* 
খেল্বুরেরর বাগান আছে। 

পূর্ব আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগের প্রধান আহার কদলী। আমাদের দেশে 

যে জাতীয় কদলীকে আমরা কীচ-কলা বলি, তাহ।ই ইহাদের প্রধান মাহার। কাচকলা 

পুরুষ্ট হইলে তাহারা, উ্ণ ভন্মের ভিতর সন্নিবেশ্রিঞ্ত করে। ভম্মের উঞ্চতায় কল! 

সিদ্ধ হইয়া! যায়। তাহাই খাইয়া এস্কানের লোক জ্রীবন ধারণ করে। যে স্থানে 
লোকের বাস, সে স্থান কদলী গাছে পর্রপূর্ণ। লোকের কুটার তাহার ভিতর 
সম্পূর্ণভাবে লুক্ক।গিত থাকে। পুর্ব আফ্রিকায় কম্পাল! নামক নগর আছে। ইহাতে 
বাট হাজার লোকের বাস। নিকট গিয়া$ তুমি একটা ঘর দেখিতে পাইবে না। 
সেই কল! গাছের ভিতর লোকের ঘর। আফ্রিকার ইংরেঙ্স-শিক্ষায় ইহারা এক্ষণে 
কদ্দলী ব্যতীত অন্ঠান্ত দ্রবোর চাষ করিতেও আরম্ভ করিয়াছে । 

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণের শরীর দেখিলে বোধ হয় যে, ক্দলী খাইয়৷ 
প্রাণ ধ্বরণ করিলে মানুষ ছূর্বল হয় না। একবার পুতিয়! দিলে অনেককাল চাঁিতে 
থাকে। আনণাদের দেশে ঝড়ের উপদ্রবে কদলীর অধিক চাষ করিতে পারা খাব 
না। গাছ বড় হইল, ফল হইল, আর ঝড় আপিরা*মুব ফেলিয়া দিল? আমি ঠিক 
হলিতে পারি না, কিন পূর্ব আফ্রিকার মধাস্থগে ঝড়ে বোধ হয় অধিক ক্ষতি করিতে, 
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পারেনা। তবে আর এক বিপদ আছে। কখন কলা গাছের কিরূপ একটা রোগ 

হয়। সেই রোগে দেশের সমুদয় কলাগাছ মরিয়া যায়। তখন দেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত 

হয়। পূর্বে এই দুর্ভিক্ষে দেশের সমুদয় লোক মরিয়া যাইত, দেশ একেবারে জনশৃন্ত 

হইয় পড়িত। কিন্ত এখন সেরূপ বিভ্রাট ঘটে না। কল! গাছের রোগ আরম্ত হইলে 

ইংরেজ প্রথম তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন। রোগ নিবারণ করিতে ন 
পারিলে, ইংরেজ বিদেশ হইতে অন্যরূপ খাগ্ধ জানায়ন করিয়া আশ্রিত প্র্াবর্গের প্রাণ 
রক্ষা করেন। প্ব্গবাসী” 

পাত পা লালন ০ 

বাগানের মাসিক কার্ধা 
োষ্ঠ মাস। 

ক্কষিক্ষেত্র-এই "সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত 
নিড়াইনে হয়, বেখুন ভ'টি বাদ্দির। দিতে হয়। পৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর 

বীজ্জ বপন করা চলে। 'আঁদাঁ, হলদ, কচু, ওল প্রভৃতি জৈষ্ঠ মনেও বসাতে পারা যায়। 

. শীঙ্কালুর বীজ বৈশাখ হইতে আারগু করিণ। আমাঢ় মাস পদান্ত বপন করা চলিতে 

পারে। 
সন্জী বাগ,_এই মাসে ভূট্রা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপুর্ক্েই 

বপন করিয়াছেন। জলদি ফপল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্র! ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে লাউ, 

কুমড়।, ঢে'ড়দ, পালা বিঙ্গা, পাল' শদার বাঁজও এই মাঁসে বপন করা চলে। বর্ষাতি 

নূল! ও নান! জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য স্ৈষ্ঠ মামে প্রথনেই শেষ করিতে হইবে। 

জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সনর হইতে পাটনাই ফুল কপি ব্পন করিয়া চার! 

তৈয়রি করিতে হইবে। 
ফুলবাগিচা-_এই সময় জিনিয়া, দোপাটা, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়। 

বীজ ও এই সমর বপন করা চলে। কেহ কেহ ডাশিরার সুপ এই সনয় বসাইতে 

বলেন, আমরা কিন্ত বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়! যাঈব[র 

তয় আছে, সেই জগ্ বর্ান্তে বপাইলেই ভাল।॥ কিন শান্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে 

গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিঞ্ল চলে না। পূর্বে কথিত কুল বীঞজ ব্যতীত 
আমরান্থায়, কক্সকোথ, আইপোমিয়, রাধাপনন, ধুতুরা, ঘাটিনিয়া প্রস্ততি ফুল বীর 
বপনের এই সময়। 

ফলের বাগানের এখন বিশেষ ফোঁশ পাট নাই। ফল মাহরণ এখন একমাত্র 

কার্য । তবে কুল, গীচ, লেবু প্রন্থতি দে সকল গাছের ধাঁপকলম “করিতে হইবে 

তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়। 
*-, পার্বত্য প্রদেশে, কিন্তু খতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলগন কর! হইয়৷ 
থাকে। নেখানে এখন ডালিয়। ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। 
বীধ। কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়। | 
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কৃষি, শিপ্প, সংবাদাঁদি বিষয়ক মাসিক পত্র 

ষোড়শ খণ্ড, ২য় সংখ্য! 

শশী ১ 
সদ আজ ॥ 

সম্পাদক-_শ্বীনিকু্জবিহারী দত্ত, এমস্মান্জ এ, এদ্ 
নর 

উজ ১৩২২ 
কলিকাতা; ১৬২নং বহবাজার ইট, ইতিয়ান, শাডোনং*এসাপিয়েপন হইতে, 

" শ্রীযুক্ত শশীড়বখ মুখোপাায রত প্রকাশিতৃঞ, 

কলিকাতা )"১৬২নং 'বহুরীজারক্্ীট,8ীরাম প্রেস হটুতে ৯৪ 



পত্রের নিয়মাবলী | 
“কৃষকের অগ্রিম বািক মূল্য ২,। প্রতি 

মুল্য এ তিন ক্যান! মাত্র । 

আদেশ পাইলে, পরবস্তী সংখ্য। ভিঃ পিতে পঠাইয়। বাধিক 
মূলা আদ.য় করিতে পারি। পত্বাদি ও টাক ম্যানেজারের 

নামে পাঠাইবেন। ্ 

খাত নগদ 
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, আমার তত্বাবধানে উৎপন্ন ১০০/ মণ 

্ উৎকৃষ্ট পাটের বীজ বিক্রয়ের জন্য মজুত 
টি আছে। সাধারণ বাজ অপেক্ষা টস 

বীজের ফলন বেশী; দাম প্রতি মণ ১০২ 

(টাকা বীজের শতকরা অন্ততঃ ৯৫টা 

| অস্কুরিত হইবে। যাহার আবশ্যক তিনি 

ঢাকাছার্্ে মিঃ কে, ম্যাকলিন্* ডেপুটী 

রর ডাইর্টার অব এগ্রিকালচার সাহেবের 

নিকট স্বর 'আবেদন, করিবেন। 

' আর, এস, ফিনলে। 
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চ৮ বেঙ্গল 

পাটি ৫ ছি ভিত শট পে প৬ত ৬৫ "৬ ভিন বি তিনি, পিঠ পে৯১.০৯ তি ভাট এত এছ পো, তি, রি 

কৃষি সহায় ব। 016860+ 08149. টি 

শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ব 14.77.$:9., প্রণীত। মুল্য ॥* 

আট আনা। ক্ষেত্র নির্বাচন, বীজ বপনের সময়, 
সার প্রয়োগ, চার! রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি 

চাষের সকল বিষয় জা-] যায়। 

ইপ্ডিয়ান গার্ভেনিং এসো সিয়েসন, কলিকাতা । 

বীজ বপনের 
সনয় নিরূপণ পঞ্রিকাঁ_বীঞঙ্জ বপনের সময় 
নেত্র নির্ণয়, বীজ ধপন প্রণালী, সার প্রয়োগ 

ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি-যানা যায়। মূল্য %* ঢই 
আনা। *%১* পরস| টিকিট পাঠাইলে--একখানি 

পঞ্রিকা পাইবেন। 

205 ঢনিং এলসোসিয়েসন, টনিক া। 

১০%%11)6 0819170%1 ব| 

শত ৩ উজ পি, সত 585 ৩৮৮ ২ ৯০৮ ভিত রশ 8৫ এসি হস তঠ পা পি লী 

ত ঠকালের স্জী ও মিঞা 
দেশী দজী কেন, টে'ড়স, লঙ্কা, মূলা, পাটনাই 
ফুলকপি, টমাঁটো, বরবটি, পালনশাক, ডেঙ্গো 
প্রভৃতি ১০ ক্লকমে ১ প্যাক ১৮*১ ফুলবীজ 

আমারাহ্থস, বীলসাম, গ্লোব আমারাস্থ, সনফ্লাউয়ার 
গাদা, জিনিয়া, সেলোসিয়া, আইপোমিয়া, কৃষ্ণকলি 
প্রন্তুতি ১৭ রকম ফুলবীজ ১৮০ ) 

নাবী- পাহাড়ি বপনের উপযোগী 
বাঁধা কপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট ৪ রকমের 

এক প্যাক ॥* আট আনা মাশুলাদি ব্যতন্ত্র। 

ইগ্ডয়ান গার্ডেনং এসোসিয়েসন, কলিকাত]। 

সার !! সার !! 
গুয়ানো। 

অত্যুত্রষ্ট সার। অল্প পরিমাণে বাবহার করিতে 

| ফুল, ফল, টা ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ 

ফলপ্রদ | গ্রশংস। পত্র আছে। ছোট টিন 

ডিক আনা । 

ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 

নার !! 



ন্বিভভাঞ্পনন ? 

৩ ০ আস সস 
১৫ সাহার তো - এর হাত ব্রি »- ৫৫ » গার 

১৯১৫ সালের ৭ মাইন আমর! ভারতগর্ণমেন্টের নিকট, হইতে উক্ত: রঃ 

আইনের প্রতিলিপি প্রা্থু হউয়াছি । বর্ধগান যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন 

£ ভাহার পরে আরও ছয় মাসকাল পধান্থ এই গাইন রূলবত গাকিবে | 

সাধারণের বিপনিবারণ ৪ ইতরাজাধিকিত ভারতবামের শান্তিরক্ষার নিমিন্ত এই 

শান বিধিবদ্ধ হইয়াছে | গিথা বা ভয়াবহ না অসন্তোষ জনক সংবাদ রটনা 

দারা কিম্বা কার্যাহঃ দেশের শান্থির বাণাত উৎপাদন করিলে দৌরী, বাক্সির কি 

প্রকারে দ্ডবিধান কর! হইবে হাহারহ বিপি বাবন্ হইয়াছে | 



টুডে । 
০পরতারাতাহফ হিরা 

জ্যেষ্ঠ ১৩২২ দাল। 

.. [ব্লখকগণেঞ্চম হীমতের জন্য সম্পাদক দায়ী নজেন ] 

্ে দ ৪ জর করিবার, উপায় ৪৩৪ ৃ ৪৩৪ 

বঙ্গে পশ্ত পানী 8 ৪5৪ 

গোময় ও? সংরক্ষণ ০০৪8 ৪৪৩ রর 

গজ বব পা 0 | 
7587 | $দ ধর ৪ 

আসামে এ ও আবাক রি দুরজে 

পঞ্জাধে আকের আবাদ, ণ 

আমন ধানের" ক্ষেতে হাক সার **' 
| ভারতীয় কৃষি বিভাগ শু ৪৪৩ ৪৪৬ 
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ঈউক্যালিপটদ্ 
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মির আকা তি শশা সস পপ পি পি সর সপ পপ ০ ওপর পপ অর ্্ সি পা কিউ শা 

১৬শ খণ্ড । ।1 জৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল। । 1 ২য সংখ্যা । 
পপ স্জিপাপপ। সা স্পিস্পিস্পা শশী 

টা পাই. ৪...“ » ৯০ সাত ০7 পপ পা সিনা শাটল 
রঃ ১ ৩০৮ বর ৮৩ পেত শশী পাশ ০৮০ পপ ক্র রর পিস স্পা হি 11 শী ৩ পপ ৯০ ৭ পা সপ, পপ ১ শপ ৪: 

নি ভগ ধরা করিবার ধার 
ভীশশি ভূষণ সরকার লিখিত -- 

কষি-কার্ধের উগ্রতির জন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের। থে কহ চেষ্টা করিতেছেন. তাহা 
বলিয়। শেষ করা যায় না। তীাহাদিগের এই চেষ্টার জন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার 

ক্ষেত্রসমূহ দিন দিন অধিকতর শশ্তশালিনী হইতেছে এবং সেইজন্ত এ সকল দেশে 
'নন্নাভাব হয় না। আমাদের দেশে ভূমির অভাব নাই। কতযে পতিত জমি আগাছ! 

ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে হাব সীমা নাই, কিস্ত্র উপধ্ক্তরূপ চাষ কারকিতের 

অভাবে সেই সকল ভূমি কোন ফল প্রসব করে না। 

আমাদের দেশে করিত রুষিক্ষেত্রসনৃহ বহুক।ল বরিয়া শশ্ত প্রসব করিয়া ক্রমেই শত্তি- 

হীন হইয়া পড়িতেছে । আমরা ভাহার শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিতেছি না। প্রাচীন- 

কাল হইতে যে প্রথায় সার দিয়! ভূমির উর্ধরতাশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্তা প্রচলিত্ত 
হইয়া আসিতেছে, আমরা কোনরূপে সেই প্রথারই অন্ুদূরণ করিয়।৷ আনিতেছি। 

বর্তমানকালে ভূমির অবস্থ। বিবেচনা! করিরা ও সই প্রথার পরিবসশ্তন করিয়! অন্ধ "কোন 

উৎরষ্টতর প্রগা প্রবর্তন কর! যায় কিনা সে বিষরে চিন্তাও করি না, এবং কেনই বা” 

পূর্বাপেক্ষা ভূমির উর্বরত| হাস হইতেছে তাহাবন্ত কোন আলোচনা করি না। কিন্ত 
পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞনিকেরা কেবল ফলশালিনী ভূমির শক্তিঅক্ষুপ্ন রার্সিবার জন্ত 

যত্বণীল নেন, যাহাতে দেশের পতিত উর্ধরতাশভ্ি-হীন ভুমি মকলও শশ্তশালিনী হত 

সে জনা তাহারা নানা! উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন । *কি প্রকীরে তাহবা অনুর্বরা* 
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ভূমিকে উর্বরা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাহার কিকিং পরিচয় 
দিতেছি। 

কমকের পাঠকগণ অবগত আছেন পটাস, ফক্রাস নাইটোজেন প্রভৃতি পদার্থ 
উদ্ভিদের আহীর্ঘ্যসামগ্রী। যে সকল ভূমিতে এই সকল পদার্থ গ্রচুর পরিমাণে বিস্তমান 
থাকে সেই ভূমিস্থ উত্তিদ যখন ভূমি হইতে এ সকল পদার্থ শোষণ করিয়৷ ফেলে তখন 
ছুমি নিঃস্ব হুইয়া পড়ে এবং উদ্ছিদকে পোষণ করিকবার শত্তি আর তাহার থাকে না। 
এই জন্যই ভূমিতে সার দিবার ব্যবস্থায় পটাস, কশ্মরাস ও নাইক্রোজেন গ্রভৃতি পদার্থের 
প্রয়োগ বাতীত আর কিছুই নাই। ভস্ম পটাঁস সরবরাহ করে, অস্থিচর্ণ ফম্রাস যোগায় 
এবং পশ্বাদির মলমূত্র নাইটোজেন প্রদান করিয়! থাকে । কেহ ফেহ জমীতে সোরা 
দিয়া থাকেন, ইহার হেতু এই যে, সোয়াতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইটোজেন বিদ্ভমান আছে। 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! পরীক্ষ। করিয়! দেখিয়াছেন যে এই পটাস, ফক্ষরাস ও নাইটোজেন 
এই তিনটি পদার্থের মধ্যে শেযোন্তটি উদ্দিদকে যেরূপ পরিপুষ্ট ও ফলশালী করে অপর 
ছুইটি পদার্থের দ্বারা সেরূপ হয় না। এই জনা ভূমি নাইটো জেনশূন্য হইলে তাহ! 
ফলশস্তপ্রসবে এক প্রকার অসমর্থ হয়। নাইটোজেন সুম্প্াপা নহে আমাদিগের 
চতুদ্দিকস্থ বায়ুমগ্ডলে বথেষ্ট পরিমাণে নাইটে জেন বিগ্বমান আছে। বাতদগুলের 
গাঁচ ভাগের চারিভাগ বিশুদ্ধ নাইটোছেন। কিন্থ আশে পাশে নাইটে জেন বিদ্যমান 

*গাকিলেও, ক্ষ যে নাইটোক্ষেনের অভাবে নার! ঘায়, উহার কারণ মর কিছুই 

মহে--উদ্দিদ স্বয়ং বিশুদ্ধ নাইটে |জেন গ্রহণে অক্ষন। মাটির সহিত এমোনিয়া, সেরা 
প্র্নতি যৌগিক পদার্থ মিলাইয়া দিলে তাহা যখন রসরূপে পরিণত হয় তখন উদ্থিদসকল 
মূল দ্বারা নাইটে ছেন শোষণ করিয়া লয়। ইহাতে দেখ যাইতেছে যে বাুমঞলে 
নইটে জেন বিদ্যমান থাকিলেও ভূমি নাইটে জেন পরিশূন্য হইয়া থাকিতে পারে। 
তাহার নিজের নাইটে জেন আকর্ষণের শক্তি নাই তবে বৈজ্ঞানিক্গণ পরংক্ষা করিয়া 

দেখিয়াছেন যে মটরকলাই প্রত তি কতকগুলি - স্উটীধারী উদ্ঘিদের (1,800) :1)0104 

117৮) নাধুমগ্ুল হইতে ভূমিতে নাইটোোজেন আকর্ষণ* করিবার শন্তি আছে। 

এরূপ দে] গিয়াছে যে, কোন একটা ক্ষেত্র নাহীট্রোজেন অভাবে গস বা বব প্রতি শশ্ত 

ভালরূপ জন্মিতে পারে না, কিন্তু সেই ভূমিতে একবার লীন মটর মুত্র প্রভূত কলা 

বপন করিবার পর তাহার উৎপারদ্দিকা শক্তি বুদ্ধি হইয়াছে এবং তখন গদ ঝা যব বপন 

করিয়৷ অত্যাশ্চ্ধ্যরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে । উত্তরোত্তর পরীক্ষার ঘ্ারা এক্টরপ ফল 
পাইয়া বৈজ্ঞানিকের৷ জানিতে পারিয়াছন-যে শু'টিধারী উদ্ভিদের ভূমিতে নাইট্রোজেন 

. আকর্ষণ কৰিবার শক্তি আছে অনেকে বোব' হয় জানেন যে, আমাদের দেশে ধান পাট 
বা ইক্ষু প্রত্থতির ক্ষেত্রে যেরূপ সারপ্রয়োগ করিয়৷ তাহার উৎপাদদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার. 
চেঁটা“করা হয়, মটর কলা, ছোলা প্রনততির ক্ষেত্র সার দিয়া তাহাদেরও সেরূপ পাইট 
করিতে ইয়। 



রি মখ্য। |) জনুববরা ভু'ন উন্বর। কব এ উতর ০৫ 

শবিজ্ঞান” বলিতেছেন যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বখন ৷ পরীক্ষার খারা দিদ্ধা রে 

করিলেন যে শু'টিধারী উদ্ভিদের বারু-মগল হইতে নাইট্টোদ্দেন আকর্ষণ করিবার 
শত্তি আছে তখন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে কি জন্য এই জাতীয় উদ্ধিদ 

নাইট্রোজেন আকর্ষণ করে। বহু গবেষণার পর অধ্যাপক হেলরিগেল (0১0লিম01 

791171891) দেখিলেন ফে, যে সমস্ত শু'টিপ্রসবকরী উদ্ভিদের মুলে ফোসঙ্কার মত গাঁইট 
(0০019) দেখ| যায় তাহারাই নিংস্ব ভূমিতে ভালরূপ জম্মে কিন্তু যাহাদের মূলে সেরূপ 

গাইট নাই সেগুলি তত ভালরূপ জন্মে না। ইহাতে স্থির হইল যে, যে কোন অজ্ঞাত 
প্রক্রিয়ায় এ সকল গাইট বায়ুমগ্ুল হইতে জমীতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের সহায়ত। করে। 
কিন্ত এই সিদ্ধান্ত করিয়াই তাহার! নিশ্চিন্ত রহিলেন না। আবার পরীক্ষা চলিতে 
লাগিল এবং বহু গবেষণার পর স্থির হইল যে এ গাইটগুলি এক প্রকার মৃত্তিকাস্থ 
উদ্ভিদাণু 138000119, বা অধ্যাপক বেইয়েরিস্কা (7279198501 736$911708) এই 

উত্তিদাণুর নাম রাখিলেন র্যাডিওকোলা (880199018)1 ঠিক সেই সময়ে অধ্যাপক 

কক (75701899801 17001)) 73806908, বা উদ্বিদাণ কতক রোগোৎপন্তির কারণ 

জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে অধ্যাপক নব্বে আবার এ সকল শুটিপ্রসবকারী উদ্ভিদের ফোস্কাগুলি 

লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অনুসন্ধানের বিশেষ বিবরগ এনস্থলে প্রদান করা 

'অসম্ভব। তবে তিনি যাহ! করিয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহারই ছুই একটা কথা করিতেছি।* 

তিনি এ ফোস্কাযুক্ত গাঁটইগুলি শুকাইয়! গু'ড়া করিলেন ও তাহা জলে গুলিলেন। পরে 
চিনি, এন্পারাগিন (43798188106) ও অন্ঠান্ত ছুই একটি পদার্থ মিশাইয়া একটি 

জিলাটিনের (09190) স্ায় সরবৎ তৈয়ার করিলেন এবং সেই সরবতে উল্লিখিত 

গুড়াগডলি মিশ্রিত জল মিশাইলেন। ক্রমে দেখা গেল সেই সরবতের স্টায় পদার্থে 

নানাজাতীয় উত্ভিদাণু বা 9%069719 জন্মিয়াছে। এই উদ্ভিদাণু লইয়া পরীক্ষা করিয়া 

দেখিলেন যে নাইট্রোজেন শৃন্ট ভূমিতে উহ্বা বিশাইয়া শশ্ত বপন করিলে তাহা অভুতরূপ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহ দেখিয়। তিনি এঁ উঁ-দীণুর এক প্রকার আরক প্রস্তুত করিলেন। 
তন্বঃরা জন্মাণদেশে কযি-কার্য্ের বস্ত..; এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । জান্মীণকৃষকের! 

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অধ্যাপক নবে্রের এ আরক গরম জলে গুলিয়া তাহাতে 

মৃত্তিকা মিশ্রিত বীজ ভিজাইয়৷ রাখিতে হয় হখন বীজগুলি এ আরক শুষিয়া লয় তখন 

উহ! ক্ষেত্রে বপন করিলে উদ্টিদাণুণগুলি জমীতে সংক্রামিত হয় এবং তাহারা ভূমিতে 
প্রভৃত পরিমাণে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়। জমীর উর্বরত। শক্তি বৃদ্ধি করে। মে 
সকল বীজ আরকে ভিজাইয়া৷ বপন করা হয় তাহা যেরূপ ফলশালী হয়, (প্রচলিত প্রথায় 
যে বীজ বপন করা' হয় তাহাতে সেরূপ ফল হয় না ইহা! বনু পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইস্ব।তহচ। 

এই হেতু এক্ষণে কেবল জন্মাণীতে নহে আমেরিকতেও অধ্যাপক নব্বের আিগ্কৃত 
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উদ্ভিদাণুর আরক কৰিকার্ধো প্রত পরিমাণে বাবন্ধত হইতেছে এবং তারা নিঃ্বতৃমি 

হইতেও ফল শন্ত সংগৃহীত হইতেছে। 

বহু গবেষণার দ্বারা পণিতের! স্থির করেন যে মনুয্যশবীরে রক্তহীনতা যেমন একটি 

রোগ, ভূমির নাইট্রোজেনহানতাও সেইন্ধপ একটা রাগ । রক্ত ঢুষিত হইলে মন্তুম্য দেহ 

শীর্ণ বিশীর্ণ ও ক্রমে মরণোন্ুখ হয়, ভূমি নাইছ্র।েজেন শুষ্ঠ হইলে ইহারও সেই দশা ঘটে। 

এক্ষণে বৈজ্ঞনিকেরা মন্ত্ষ্ের বিভিন রোগ দুর করিবার জন্ত যেমন মনুষ্য দেহে সেই 
সেই রোগের জীবাণু সঞ্চারিত করিয়া দেন জনীতে যদি নাইট্রোজেনভূক অণু সকল 
সধারিত করিয়া দেওয়। যায় তাহা হইলে তাহার নাইট্রোজেনহীনতা দূর হইতে পংরে। 
এই সিদ্ধান্তের পর অধ্যাপক বটম্লি শু টিধারী উদ্ভিদের মূলস্থ ফোস্কাধুক্ত গাইটের অণু 

হইতে এক নীজ (50181) প্রস্তত করিয়ছেন। যেমন রে।গীকে টাকা দেওয়! হয় ঝা 

প্লেগের বীজ দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইরা দেওয়৷ হয় তেমনি এই উদ্ভিদাগুর বীজ গোধুম 

ভূট। প্রস্তুতি ভিন্ন ভিন্ন শশ্তের বীজে সঞ্চারিত করিয় দিয়! অন্তর্ধর! ক্ষেত্রে বপন করিলে 
তাহা প্রচুর পরিমাণে ফলশালী হয়। আমেরিকার কৃষিবিভাগে ইহার বহু পরীক্ষা 
হইয়াছে এবং সর্বত্রই আশাতীত্তরূপ ফললাভ হইয়াছে। জাশ্চর্যা এই যে অধ্যাপক 
বটম্লির আবিষ্কৃত প্রথায় কেবল মাত্র অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রই ফলশালী হয়, কিন্তু সাধারণতঃ 

যে সকল ক্ষেত্র শশ্ত প্রসব করিয়৷ খাকে তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। কারণ 

এই যে বীজস্থ নাইট্রে।ছেনভূক্ উদ্ধিদাণু সকল যদি মুন্তিক1 নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হয় তাহা 

হইলে আয় তাহারা বারু-মগডুল হইতে নাইট্রোজেন আহার করিতে প্রয়াস পায় না 

সুতরাং ইহাতে ভূমিস্থ নাইট্রোজেন বরং নিঃশেষিত হয়। কিন্তু ভূমিতে যদি নাইট্রোজেন 
ন। থাকে তাহা হইলে উদ্ছিদাণু সকল উহা! বাধুমগুল হইতে আহধণ করিয়। আপনা- 

দিগকে রক্ষা করে এবং ভূমিকেও ভাহার অংশ প্রদান করে। 
আমাদের দেশে অনুর্বরা পতিত ভূমির পরিমাণ বড় সামান্ত নহে। অধ্যাপক 

বটম্লির প্রথায় অনায়াসে এই সকল ভূমি শস্তশীলিনী হইতে 'পারে। কিন্তু সে 
কাধ্যসাধন নিরক্ষর কৃষকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে । সেই জন্য আমাদিগকে ক্ষেত্র গুলিকে 
শন্তশালী করিবার ক্বন্ত সহজ উপাষ খুঁজিতে হইবে । 

সহজলভ্য সার-_ 
গোবর ও ছাই কৃষকগণ যতদুর সম্ভব ব্যবহার করিয়৷ থাকে। 

কিন্ত গোময় এদেশে সচরাচর জালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়৷ কষকগণ অধিকাংশ 
জমি বিনা সারে আবাদ করিয়। থাকে । চীন ও জাপান দেশে চাষীগণ বড়ই অধ্যবসায়ী 

ম্তথায় কৌন ফসলই বিনা সারে জন্মাইবার রীতি নাই। ফসল জন্মাইতে জগ্মাইতে জমি 
বেলসিত্েজ হইয়া আইসে ইহা 'অ|মাদের দেশের কৃষকগণ বিলক্ষণ জানে তাহাদের কিন্ত 



২য় সংখ্য।। 1 অনুরব্বর ভুমি উ উর্ববর। করিবার উপায় ৬৭ 

অধ্যবসায় কম। যে বে জমিতে বৎসরে বৎসরে নদীর বান আসিয়া পলি পড়িয়া থাকে, রী 

জমিতে বিনাসা।র ফসল জন্মাইতে পারা বায় বটে, একন্ত পূর্ণ মাত্রার উর্ববরত! এক 
বখমরের পলি দ্বারা লাভ হয় না। পাব্না, মরমণ্সিং প্রভৃতি যে সকল জেলার অনেক 

জমি গ্রাতিনংসর জলে ডুবিয়া যায় এ নকল যদ্দি তিন বংসর বিনা আবাদে ফেলিয়া 
রাখিয়া পরে পুনরায় আবাদ কর যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় ঘে, উপধুণপরি 
তিন বংসর পুণমাত্রায় গর্থাং বিঘা প্রতি প্রায় ৮ মণ করিয়া পাট জন্মে। চতুর্থ বৎসরে 

পলিপড়া সহ্বেও ৮ মণের পরিবর্তে ৫ মণ পাট জন্মে। অতঃপর পলি পড়া সত্বেও এক 

বৎসর পাট এইব্প পর্যায়ে কীর্য করিলে তবে বিঘাপ্রতি ৫/০ মণ পাট জন্মে, নতুবা 

বংসর বংসর পাটের উৎপন্ন কনিয়! বাঁয়, ধানের উতপন্নও বিনা পধ্যায় রাপণে সম্ভবতঃ 

কমিয়া যায়। কিন্তু কৃষকেরা এ বিষয়ে ঠিক্ লক্ষ্য করে নাই। অনেকেই বলে পূর্বে 
জমিতে যেরপ ধান হইত এক্ষণে তাহা হয় না। ধইঞ্চ|, বর্ধটী, শণ, নীল, এইরূপ 

কয়েকটা শু'টাধারী শশ্ত জন্মাইলে জমির তেজ হাস না হইয়া "অনেক বৃদ্ধি 
হয়। এ সম্বন্সে কধকদিগেরও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। যেজমিতে পলি পড়ে না, 

সে জমিতে পূর্ণমাত্রায় পাট জন্মাইবার জন্য পাবনা ও ময়মনসিংহের অনেক কৃষক বর্ষাব- 
সানে শণ জন্মাইয়। থাকে । যে জমিতে শণ জন্মান হয়, পর বৎসর সেই জমিতে ৮1৯ 

মণ পাট হয়। পুষ্করিণী ও নালার সৃত্তিকা ফান্তন-চৈত্র মাসে উঠাইয়া শু করিয়। পরে 

জমিতে ছিটাইঘ়া দিলে পলি ও গোবর সারের শ্ঠার কাষ্য করে। 

সারের শ্রেণী-বিভীগ-_ 
সার সনুদায় পাচ ভাগে বিভক্ত করিতে পার। যায়। 

সাধারণ সার-_ 

যাহাতে যবক্ষারজান, ফস্ফরাস্, পটাশ, চুণ, লৌহ, গন্ধক ইত্যাদি 
উদ্ভিদের আহারীয় পদাথ সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে উদ্ভিদের গ্রহণৌপযোগী অবস্থায় 

বর্তমান আছে ; যথা, জন্তদিগের মল-মুত্র, পলুর নাদি, রেশম-কুঠীর আবর্জন! (চোক্ড়ি) 

নানাপ্রকার খৈল, রক্ত-মাংস, পচা বা শুফ মস্ত, ঘাস, পাতা, বিচালি, পুষ্করিণী, সমুদ্র, 

ও আর আর জলাশয়ের পলি-দাটি, প্পুফরিণী ও না'শার পাক মাটি ( শু অবস্থায় ), 
পানা ও আগাছ!, সহরের আবজ্জন1, নীল-সিটি, তাহাই সাধারণ সার নামে অভিহিত। 

ফস্ফরাস্ সার 

যাহাতে ফক্ষরাস্ অগ্্ের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধর বর্তয়ান 

আছে; যথা, আপেটাইট্ প্রস্তর, জন্বদিগের অস্থি ইত্যাদি। খেলে ও ছাইয়ে শতকর্! 

১ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যস্ত ফন্ষরাস্ সার বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেখানে ফক্ষরাম্ প্রয়োগের 



৩৮ কবজ, ১৩২২ চির ১৬৭ রি | 

জব, সেখানে দি আপেটাইটাদি অথব। অস্থিচর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব হন, তবে খৈল 

ও ছাই প্রয়োগ দ্রা কতক কক্ষরান্ সারের কাধ্য সাধিত হয় 

যবক্ষরাজান ঘটিত সার ব৷ নাইট্রোজান সার--_ 
বাহাতে ববক্ষারজ।নের পরিম[গ 

শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্তনান আছে; থা, সোডিয়াম্ নাইটেট্, এমোনিয়াম্ 
সালফেট, সোর!, নংন্তের সার, রেড়ির খৈল, চানাবাদামের খৈল, খোঁস। ছাড়ান, কাপাস 

বীজের খৈল, পোল্তদানার খৈল, কুসুম ফুলের বীজের খৈল, শুষ্ক শোপিত, মাংস, ছিন্ন 

পশমীবন্ব ইত্যাদি । মংস্ত সারে, বৈলে, রক্ত-মাংসে ও ছিন্ন পশনী বন্ধে বিশি্ পরিমাণ 
ফক্ষরাস্ ও পট্াশার্দি সারও বর্তনান মাছে বলিয়৷ এ সকল সামগ্রী সাধারণ সারের ও 

অন্তভুন্ত। পাকশাল/র ঝুলের শতকর! ২১ ভাগ যবক্ষারজান আছে, এ কারণ ইহাও 

সার-পদার্থ এবং ইহার কীট-নাশক গুণ পাকাতে ইহার ব্যবহার দ্বারা সিটি চারা 

প্রভৃতিতে পোকা লাগিলে বিশে উপকার পাওয়া! যায়। 

পটাশ-_ 
বাহাতে শতকর। পাচ ভাগের অধিক পটাশ না ক্শার তাছে; মথা, ছাই, 

কাইনিট, সোর! ইত্যাদি । তসোরাতে দবক্ষারজান ও পটাশ উভয় উপাদানই শতকরা 
£ ভাগের উপর আছে বলিয়! যবক্ষারজান ঘটিত্র সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও এই 
সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে পটাশ-সার প্রয়োগের আবশ্তক হইলেও ইহা ব্যবহার 

কর! যাইতে পারে । সকল ছাইয়ে সমান পরিমাণে পটাশ থাকে না । নব-পল্পব ও পত্র 

গু করিয়। আালাইয়!) যে ক্ষার পাওয়। যায় উহাতে শতকরা ১৪১৫ ভাগ পটাশ থাকে ) 

বিচালি জালাইয়! যে ক্ষার হর উহ!তে ৪1৫ ভাগ মান পটাশ থাকে, কাষ্ঠ জ।লাইয়া যে 

ক্ষার হয় উহ্হাতে আরও কম পরিমাণ পটাশ থাকে । সকল রকম ক্ষার মিশ্রিত করিলে 

গড়ে শতকরা ১০১১ ভাগ পটাশ উহার মধ্যে আছে এরূপ ধর! যাইতে পারে । কলার 

পাতা বা খোলা পুড়াইয়! যে ছাই হয় তাহাতে পটাশের পরিমাণ ১৪১২ ভাগ থাকে। 

চুণ সার-_ 

যাহাতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক খাঁটি চুণ আছে; যথা, চুণ, শব্ুক, 
ঝিনুক, ঘুটিং, জিগ্লম্ ইত্যাদি | 

ফক্ষরাস, যবক্ষারজান, পটাশ অথবাস্ছুণ-ঘটিত সারকে বিশেষ সার বলা যাইতে 
পারে । অনেকগুলি বিশেষ সাবের ছারা সাধারণ সারেরও কাধ্য হইয়া থাকে । হাড়ের 
গুড়! প্রধানত; কণ্ছরাস্ঘটিত লার বটে, কেন না ইহাতে শতকরা ২৩২৪ ভাগ ফশ্ষরাসায় 
বিদ্যর্দীন। বিদ্ধ হাড়েছস গড়াতে গ৪ ভাগ যবক্ষারজান, তামান্ত পরিমাণে পটাশ ও 



২য় সংখ্যা সুত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ ৩৯ 
৬৮০৮ সী ৮ চা সস্ি-লাস্িপর তা" রস টিম "বগা ছি স্পিন এন্টি "পতি পা লিপ শিস, ষ্ঠ পট শি তা তত, তে তাজিলাি ভাসি ৬ পারস্পরিক, তাত পলি ডিজি 

বিশেষ পরিমাণে চ্ণও  নিদ্যমান আছে কাযেই এই সার প্রয়োগ করাতে ফসলের 
সকল অভাব দূর হইতে পারে। হাড়ের গু'ড়ার দোষ এই টচাতে গলিত বা গলনশীল 
ভাবে অতি সামান্য পরিমাণ উপাদান বর্তমান থাকে, কাজেই ইহার প্রয়োগ দ্বার! 
হাতে হাতে ফল পাওয়া! যায় না। অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়৷ এই সার জমির কিছু 
কিছু উপকার করিয়। থাকে । সাল্ফিউরিক এসিড দ্বার হাড়ের গু'ড়া ও এপেটাইটাদি 
প্রস্তরের  গু'ড়। গলনধীল অবস্থায় পরিণত করিয়! ব্যবহার করিলে ফল হাতে হাতে 

পাওয়া বায়। 

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ 

হুত্র প্রদানকারী উদ্ছিদের মধ্যে সাধারণতঃ পাট, শণ, ধঞ্চে, তুল। প্রভৃতি কয়েকটি 
প্রধান উদ্বিদের আলোচন। হইয়া থাকে । এগদ্তীত অনেক সুশ্ম :ও বহু প্রয়োজনীয় 
হুত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ আছে যাহ।দের কিছু কিছু পরিচয় আমর! দিয় রাখিতে টাই। | 

রিয়া সুত্রের-_ 
হ্রীণশি ভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখি ত-_ 

কথ।9 অনেকে 'অবগত অছে কারণ রিধা লইয়া অনেক লেখালিখি 

আজ কয়েক বংসর ধরিরা চলিয়ছে--কেনন৷ ইহার ন্ত্র দায়ী রেশমের মত এত 

চিকণ ন হঈলেও শন অপেক্ষ। শক্ত । ইহার সুত্র অতি কোমল, রৌপ্যবৎ শুন্র 

রেশন ব্যতীত অন্তান্ত স্তর অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল সুতরাং দামী । 

মষ্টেলিয়, আমেরিকা, চীন ও জাপান রিয়ার চাষে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছে ; 
এদেশের নীলকর, চিনিকর, চা-কর সাহেবের রিয়ার চাষে বিশেষ উদ্বমোগসহকারে 

হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য সন্যদেশে ইহার চাষ হইলেও তথাকার লোকে ইহাকে 
শিল্পে'পযোগী পরিচ্ছয্ করিতে জানে না বলিয়! তত লাভের ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করে না; 

এদেশে 'আামরা যদি অন্ততঃ কী।চামাল প্রচুর উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে কালে 

উন্নত বিজ্ঞানোপায়ে তাহাকে পরিষ্কারও করিতে পারিব সন্দেহ নাই। 

সকল ভূমিতেই “রিয়া* জন্মিতে পারে তগাপি দৌয়াশমাটা সর্বাপেন্গ। উৎইষ্ট। 

ভালরূপ জন্মিলে বংসরে চারিবার এমন কি পাঁচবার পর্যন্ত ইহার গাছ ছাট! যাইতে, 
পারে। এইরূপ কর্তিত শাখার দৈর্ঘা ৪ হইতে ৬ ভাত পর্যন্থ হয়, তবে উহা" খতু, জল ও 



৪০ কুষক-_ কষ্ট ৯১২২ [ ১৬শ খণ্ড 
তি তি লাশ শপ উন প৯াত সসিপীিন ইিশা ৯তসিপীল্পাসিশ ৯০৯৯ 

শখ ১৯ শী ই 

জেত্রের র অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর , করে। রিয়ার ভূমি সরস হওয়া আবস্তক 
স্মথচ অধিক জল বসিলে গাছের বুদ্ধির বিশেষ বাঁঘাত ঘটে এমন কি মরিয়াও যাইতে 
পারে। 

বিছ্ুতি বা চিচিরা__ 
এই উদ্ভিদের দেহ লোমবৎ সুক্ষ, কণ্টকে আবৃত থাকে । মনুষ্য 

পশ্থদির গাত্রে লাগিলে যন্ত্রণাদায়ক কুয়ন উৎপাদন করে-_ঘাট পর্বতত্বয়ন, নাগপুর, 

মাজাজের নীলগিরি পর্বত এবং নেপালে স্বভাবতঃ এই উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে। বনা 

মবস্থায় ইহ! হইতে তত উৎকৃষ্ট স্তর জন্মে না এজন্য মান্দ্রাজে ইহার রীতি মত চাষ 
হইয়। থাকে এবং চাষে এই জাতীয় স্তর দিন দিন উংকর্ষ লাভ করিতেছে । এই সুত্র 

এরূপ হুক্ষ, দৃঢ়, কোমল ও রেশমের ন্যায় ওজ্জলাবিশিষ্ট বে মসিনার সত! বলিয়া ভ্রম 
জন্মে এবং তৎপরিব্ভ শিল্পেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উংকষ্ট হতা ও 

টোয়।ইন গ্রস্ত হইতে পারে । ইহার ফে'শে। গো) অর্গাৎ হ্তারহাট গারোপর্বতের 

ভুল।র ন্যায় কোমল ও স্থিতিস্থাপক এক্সনা ছাগমেষাদি জাতীয় পণ্চলোমেব (ড1১)]) 

সছিত মিশ্রিত হইরাও বাবহত হয়! থাকে । 

তিসি সূত্র 
তিপিত হুাকেই দা] বলে ইহ। হইতে সু প্রসিদ্ধ 1119 ন।মক বন্ধ প্রন্তুত হইর| 

থাকে । এই স্তর নির্মিত বস্বকে ক্ষোন বসন বলে। তিসির শৃতা শুনব ও রেশমের 

ন্যায় ওজ্জলা বিশিষ্ট বলিয়। সবল সঙ্গম উভয়বিধ বন্থশিলপে, নানাপ্রক।র টোয়াঈন গৃ'1।)৩, 

বোরা ও নানাজাতীয় স্তরে মিশ্রণের নিমিন্ত ব্যবহৃত হইরা থাকে, এই ক্ত্রনিশ্মিত 

শিল্প।দি বহুমূলয। রুপির, ইংলগু, ফ্রান্স, নেদারল্া(ও, ইটালী, গরিব, আমেরিকার 

যুক্তরাজ্য প্রন্ততি দেশে শুদ্ধ ত্রের নিণিন্ত ইহার চাব হইয়া ধাকে * কেবল রুষিয। ও 

আামেরিকার হ্ত্র ও তৈল এই উভষবিধ বানহারের জনা ইহার দি হয়। 

আকন্দ সুত্র 

প্তেরা ইই।কে অর্ক সূত্র বলে। ভারতে সর্বত্রই আকন্দগাছ জন্মে, শ্বেত: 

ও রক্ত পুষ্পভেদে ই ঠহ] দুই প্রকার এবং পু্পের আকুতিভেত্দ রন্তু আকন্দ আবার 

ছুই্প্রকার। সকল প্রকার ভূঘিতেই আকন্দগাছ জন্মে। বে উদ ভূমিতে ও উ- 

কালে সর্বাপেক্ষ। সতেজ বদ্ধিত হয়। 

আক্রন্দ হুইতে ক্ষৌম-নত্রের (দা18») ন্যায় উংকষ্ট ও স্তপ্ম বন্-বয়নোপযোগী সুত্র 

পাওয়। যায়। ব্যবসরী মহলে এই স্থত্রের নাম “ 59:07” ফার্কক অর্থাৎ 

মর্ক শব্দের রূপাস্থর । শুই সুত্র .মণ গ্রাতি ১৬২ হইতে ১৬২ টাকা পণ্যন্থ দরে বিক্রয় 



২ সং্যা। ] : সুস্্ প্রদানকারী উদ্ভিদ ৪১ 
১৯ ২০ শি পাটি পা ভীত ১৮ পি সা ২ পতিত জিতশস্দ লরি পি সিপিএ উলকি, তি "5 ০ পপর বার্ণ সি এ 

হয়, ইহা অতাস্ত চ, শু, সঙ ও চিন বলিয়া অনেকে ইহার ধারা বনত-ব়নের পক্ষ 
পাতী, 'মাবার কেছ কেছ 'অনান্য দৃঢ় বলিয়া! রসারশি প্রস্বন্ের পরামর্শ দিয় থাকেন। 

ম্যানিল৷ কদলী-__ 
. একপ্রকার কদলী হইতে এই ত্র গ্রস্ত হয়। ইহা মূসা টেক্সটাইল (1798 

63:0193) নামক কদলীর শ্চন্র-_মানিলা লদলীর আশের ₹'ন আবাকা (47:209)। 

গাছগুলি দীর্ঘে ১০1১৪ হস্ত হয়, দেখিতে গাঢ় সনুজবর্ণ, কাণ্ডের উপরিভাগ অত্যন্ত 
মন্যণ, পত্র সবুজবর্ণ, ও শিরাল্ ; ফল অপুষ্ট, ত্রিকোণাঁকার ও ক্ষদ্রকার এবং ফল দণ্ডের 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে । উঞ্চ ও সরস বাশ্পপুর্ণ ঘন জঙ্গলমর় পর্বতের উপত্যক। বা 
পাঁদদেশন্থ অত্যস্থ সরস ও সারবান '্ুমিতে ইহ সর্বা7পক্ষ। সুন্দর জন্মিয়। থাকে। 

ফিলিপাইনের আবহাওয়া অনেকট! বঙ্গদেশের অনুরূপ, বঙ্গদেশেও ইহা জন্মিয়৷ থাকে 
তবে সখের হিসাবে, সখের বাগানে ; এ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ের হিসাবে এদেশে ইহার বিস্তুত 

আবাদ হয় নাই। ্ 
০০ 

যদিও পূর্ববকালে ধন্নকের ছিলার নিমিত্ত আকন্দের তার ব্যবহার হইত তথাপি 
মৌব্বাকলে মূর্বারই প্রাধান্য ছিল এবং অধুনাতন কাল পর্যন্ত ইহাই প্রচুর পরিমাণে 
ছিলার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া! আসিতেছে । বিশেষ গুণবন। না থাকিলে কদাচ একটা 

উদ্ভিদ হইতে ছিলার এই বিশিষ্ট নাম উৎপন্ন হইতে না! কারণ মূর্বা হইতেই দৌবা শব্দ 
নিষ্পন্ন হইর়াছে। মূর্ববার স্ত্র কেশের ন্যয় কোমল, দৃঢ় 'ও স্ক্ম এবং অতিশর শুভ্র ও 

চাঁকচিকাশ।লী, উত্তমরূপে প্রস্তত করিতে পারিলে রেসমের সহিত ইহার প্রভেদ নির্ণর 

করা কঠিন। উদ্ধিদজাত স্তর সমূহের মবো ইহা দেখিতে অনেকটা আনারসের সুতার 

ন্যায়। সঙ্গ, মোটা নানাবিধ টোরাইন (75716) সভা, রশারশি এমন কি ইহার সরু 

আশাশ (ভা) দ্বার হুক্সা বন্ত্র বয়নোপযোগী ক্গৌন শত্রের ছে15) কা্যও সম্পন্ন 

হইতে পারে । কাগজ প্রস্ততের ইহা একটা উত্কুষ্ট উপাদান। আজকাল বিলা্ত 

হইতে লক্ষ ট/কার পুস্তক বাধিবাঁর, মাহ ধরিবার, জাল বুনিবার, ঘুড়ি উড়াইবার, নান! 

প্রকার সুতা ও রঙ্গিন টোয়াইন আমদ্ধানী হইতেছে, মূর্ববা হইতে এ সকল সুন্দর প্রস্বত 
হইতে পারে । অনেক ইংরাজ চা, চিনি ও লীলকর সাহেব মূর্বার চাষে বিলক্ষণ 
লাভবান হইতেছেন। 

আনারস-_ মি 
উদ্ভিদজাত স্ত্রের মধ্যে আনারসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় তিস, স্থত অতি 

অন্পই দৃষ্ট হয় । ইহ! রেসমের নায় কোমল, শুনব 'ও স্ুচিকণ এবং ক্ষৌম সুতার ( ৮1%5), 
উত্রুষ্ট অনুকল্প (৪0956010009 ), মূর্ধার শ্ত্র টার নিয়ে পরিগণিত হয় ।১ ফিলিপাইন 



৪২ কমক- জৈযট ১৩২২ [১৬ খণড। 
উল প্রি ৭ লি এ চে ৭ সিরাত পিসি তল 7 পিস্টি তা এত আজও এসসি আরা পে শর কপি এস এসি ০৪০ 

দ্বীপের প্রসিদ্ধ আনারসী ৰ বঙ্গ রর চ1792791 0101) )ও পিন। ( 7178 ) নামক হন 
বরা, ইছার রেশমবৎ হুম্ষ তস্ত হইতে প্রস্তত হইয়। থাকে ) এতত্বাততীত টোমাইন ( ঘৃ11)95) 

স্তোর, সত! ও নানাবিধ হুক্ম বন্মশিল্পের জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান ও 
জর্দণীতে ইহার পত্র হইতে পার্চমেণ্টের (78701700901 )স্কায় উৎককষ্ট কাগঞ্জ প্রস্তত হয়। 

গুন! যায় জঙ্খ্ণীতে রাপায়নিক দ্রব্যাস্তর সংযোগে ইহার পত্র হইতে এরূপ কঠিন কাষ্ঠবং 
পিজবোর্ড প্রস্তত হয় যে তন্দারা রেলগাড়ীর চাক! ও অন্তান্ত অংশ নিশ্মিত হইয়া থাকে। 

আনারসের শৃতা সর্বাপেক্ষা অধিক জলসহনশ্ীল অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়! নঈ হয় না। 

মূর্বধার সুত্র প্রস্থতপ্রণালী,--ইহার কাচা পত্রের উপরকার মাংসল অংশ ভোতা। অস্ত্র দ্বারা 

ঠাটিয়৷ ফেলিলেই সুত্র বাহির হয়, তৎপরে সুক্ষ তন্কপ্রান্ত সকল আঠ| দ্বারা ছুড়িয়া 
বাঙিলের মত জড়াইয়। বয়নকাধ্যে বাবছত হইয়া থাকে । শুক পত্র হইচ্ছে আদৌ কতা 

বাহির হয় না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জলে পচাইয়াও সুত্র বাহির করিয়। থাকে ; এইরূপে 

প্রস্থ ত সুত্র পুনরায় শুত্রীকরণ (13168001170 1১০০945 ) প্রণালী মতে পরিষ্কত করিলে 

উহা দেখিতে রেসমের সায় কোমল ও উজ্জ্বল হয়, এবং তন্দবারা লিনেন (11779) 

বন্ধ প্রস্থত হইতে পারে । এদেশে আনারস কাটিয়। ইলে গাছটী শুকাইয়া মরিয়া যায়, 

কোন কাজে লাগে না; আমরা সচেষ্ট হইলে এই পত্র হইতে ডোর, ঘুড়ি উড়্াইবার সুতা, 

টোয়াইন প্রন্নতি প্রন্বত করিতে পারি, এক্তন্ঠ পরের মুখাপেঞ্গী হইতে হয় ন!। 

এগেভ সুত্র ব। মুর্গা সুত্রে 
862,৬৮৪ ৬1৬10)117) 10011181, ট্ছ পূর্য্োপ্ত 

জাতীয় আমেরিকার উদ্টিদ বিশেষ) ডারতবর্ষে মান্জাজ ও উত্তর পশ্চিম|ঞ্চলে ও চুর জন্মে 
ইহারসুদীর্থ পত্র হইতে উপরোক্তের ন্যায় অত্যন্ত দঢ় ও দীর্ঘ কত্র পাওয়া বায়। ইছার 

চাষ আবাদ অবিকল উপরোক্তের মত। পত্রগুলি ২* দিবস জলে ফেলিয়া পচাইতে হইবে 
পশ্চাৎ উঠাইয়া কোন ভক্তার উপর দণ্ড দ্বার হেঁচিয়া জলে উত্তমরূপ ধৌত করতঃ 

স্কাইয়া লঈলেই শর প্রশ্বত হয় । 'এঈ জাতীয় স্তর হইতে রশারশি, দড়ি, পাপোষ, 

নাটিং (118111/2) প্রতি প্রস্থ 5 হইয়া থাকে । মণ প্রতি ৫৬ টাকা দরে এই ঠা 

পিক্রয় হয়। |] 

সিল হেম্প, 488559০  415812/)85 91581179701), হহাও উপরোক্ত 

জাতীয় উদ্ধিদ বিশেষ, যুকেটান, মেক্সিকে। প্রত্থতি মধ্যে আমেরিকার দেশসমূছে 

স্বভাবতঃই জন্মে; এদেশে ইহ! প্রচুর উৎপন্ন হয়। সাহেবের। উল্লিখিত ছুই প্রকার 
অপেক্ষা ইহার চাষে আজকাল অধিক মনযোগী হইয়াছেন কারণ এই জাতীয় হুত্র অতি 
উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে প্রচুর. উৎপন্ন হয় এবং উত্তিদজাত সুত্র সমুহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
জ্লসহ-পীল। জাহাজের কাছী “ও সমুত্র মধ্যগত টেলিগ্রাফের তারের (0০১1০ ৪৩৯৩) 
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জন্য ্য ইহার দড়ি অপর্যাপ্ত ব্যবহার হয়। যে সকল ভুমি নলাভাবে সর্বদা নীরস ও ও শুদ., 
যথায় অন্য কোন উদ্ধিদ বা শশ্ত সহজে জন্মেনা এবং ব।হ! জন্মে হাহাও একেবারে নিস্তেজ 

শুইয়া সায় তথায়ও সিসল অতি সুন্দর জন্মিয়া থাকে । ভহার চাষ দিন ২ মত বৃদ্ধি 
পাইতেছে স্ত্রও তত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে । বংসরে প্রতি গাছ হইতে আধসেরর 

উপর শ্ত্র উৎপন্ন হয়া তক্তার উপর লৌহের আচড়ার ছার! পাক্তাগুলি চিরিয়! 

লইয়৷ স্ুৃতীক্ষ অন্তরার উপরের ত্বকৃভাগ ও হরি 'অংশ পীরে ধীরে টাচিয়া লইলেই সুতা 
নাছির হয়; পূর্ব্বে এই উপায়ে সুতা! প্রস্তত হইত, অধুন! বিজ্ঞান সম্মত নানাবিধ 

যন্ত্রযোগে সুত্র নিফ।শিত হইতেছে । নার্কিণদেশে রাসারনিক দ্রব্য বিশেষ সংযোগে পত্রের 

হরিত অংশ বিগলিত করিয়া পশ্চাৎ উত্তনরূপ ধৌত ও শুষ্ষ করত; সুত্র প্রস্তত হই. 

থাকে । ১০ হইতে ১৫ টাক! মণ দরে এই সুতা বিক্রয় হয়। 
ন২1197:098, 185,665 -হহ[ও পর্ববোন্ত বর্গার অর্থাৎ 41008511101996909 বর্গের 

অন্তভূক্ত, তবে 48৪৬৪ জাতীয় নহে । উত্তর মধ্য আমেরিকা, আলজিরিয়া, নেটাল, 

সেপ্টহেলেনা এবং ভারতবর্ষের নধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও মান্দ্রাজে প্রচুর জনো ; ত্রিহুত অঞ্চলে 
নেক সনম ইহার “দ্বারা বাগানের বেড়া দেওরা হইরা থালে। ইহার মুল দেশ হইতে 
'র চারা বাহির হর শভাহাই রোপণ করিতে হর । উপরোক্ত কয়েক জাতীয় মুগ 

(৫8৬0) অগেলন হুছা অত্ান্ঠু এত্র বদ্ধিত হয় এবং অতি অপকৃপ্ঠ ভূমিতেও স্ন্দররূপ 

দন্ে। ইহার কর নিঙ্ষাণন: প্রণালী অবিকল সিসলের নার। ইহার ৃহতকাঞ্ 

[হল সুদাঘ পঞ্জ হইতে উপরোন্ড উদ্ছিদগুপির ন্যার অতি দৃঢ়, শুপবর্ণ ও চিককণ সুত্র 

পাওয়া বার। ইহার দ্বারা রশারশি, বারা প্রভৃতি প্রস্তৃত হইতে পারে । 

বেড়েল। সুত্র 
গীত বেড়েল।--319হ. 5৫770. শ্বেত বেড়েলা-১1915 1010 )1200১0167. 

বঙ্গদেশের সর্বত্রই নানাজাতীয় বেড়েল! বন্তভাবে জন্মে । এই উদ্ভিদের চাষ কদাচ 
দৃষ্টি হয়। বেড়েল! জাতি মাত্রই সুত্রপূর্ণ কিন্ত উপরোক্ত ঢুইটা হইতে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
স্থ্র পাওয়া যায়। এই সুত্র অতিশয় শুভ্র, কোমল ও উজ্জল, দেখিতে মুর্ব। বা তিসির 
স্থতার মত এবং পাট অপেক্ষা দৃঢ়, বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও মূল্য অধিক | ইহাদের চার, 
আবাদ প্রণালী 'ও ফলন পাঁটের মত হইতে পারে। হহা হঈতে টোয়াইন, সুতা) 

ক্যান্বিশ, বোরা, দড়ি গ্রাভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে এব: পাটের ন্যায় নানাবিধ বঙ্ত্রশিল্ে 

প্রযুক্ত হহয়৷ থাকে । রি 

এদেশে বেড়েলা সকল প্রকার ভ্মিতেই জান্সতে দেখ! যায় কি্কুসরসণ্দায় শ 
উচ্চ স্ুমিতে বেড়েল! উত্তমরূপে জন্মে ও সুতার আশ (11181) ভাল এবং পরিমাণেও 

অধিক উৎপন্ন হয়। গাছ সাধারণতঃ অত্যন্ত শাগাপ্রশাণা দল এবং “1৪ হস্তের স্টপর 



১৪ কষক-_জ্যেপ্ঠ, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড । 

দীর্ঘ হয় ন কিন্তু রীতিমত চাব করিলে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ দীর্ঘ হইবে এবধপ আপা 
করা ফায়। 

টেড়শ সুত্র--1111)180।২ 

এই জাতীয় উদ্ছিদের পুষ্পের অঙ্গ প্রত্ঙ্গ জবাপুস্পর ন্যায় এজন্য 

ইহাদিগকে ওদপুন্পী বলা যাইতে পারে । এই জাতীয় অধিকাংশ উদ্ভিদ হইতেই রেশমের 
হ্যা উজ্জল, সক্ষম ও দীর্ঘতন্ত স্ত্র পাওয়া বার়। ইহাদের নব্যে সর্বাপেক্ষা উংকৃপ্টগুলি 
তিসির সুতার পরিবর্তে ব্যবহার হইতে পারে ; অবশিষ্টগুলি দড়ি, কাছী, সুতা, টোয়াইন, 

বোরা, ক্যান্বিশ, আপন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ত বিশেষ উপদোগী। ঘনভাবে বীজবপন 

করিলে গাছ শাখাপ্রশাখাবিহীন সুতরাং স্ত্রও দীর্ঘ হর়। যখন গাছে প্রচুর পরিমাণে 
ফুল ও অল্পপরিমাণে ফল ধরিতে আরস্ত হয়, তখনই গাছগুলি সুত্র প্রস্ততের উপযোগী 

হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এই সময়ে গাছ কাটিলে স্থতাও পরিমাণে অধিক পাওয়! যায়। 
যে সকল উদ্ধিদ হইতে সুতা পাওয়৷ যাঁয় তাহাদিগকে জলে ফেলিবার পুর্বেব ১১ দিবসের 
অধিক শুকাইতে দিলে গাছের রস অত্যধিক শোবিত হওয়ার জন্য স্তর দাগী হয় এজন্ঠ 

আব্তকানুযায়ী সামান্ত মাত্র শুকাইয়া জলে পচানই শ্রেয়, ইহাতে স্তর শুভ্রতর 'ও দৃঢ় 
হইয়া থাকে । 

বনটেড়শ- য101868১ 90:8)1115)118.- -- 

এই গ|ছ রান্রনহলের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে 

এবং বঙ্গেদেশের অন্তান্ত স্থানেও যথেষ্ট দেখ। বার়। ইহার পত্র পুষ্প ও ফলা্দি উল্লিখিত 
লতাকস্তরীর সভায়, তবে বীজ মৃগনাভি সুগন্ধি নহে। ইহার স্তা লতাকত্তরীর মত 
শুত্রবর্ণ, কিরুণ ও দৃঢ়, পাট শণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গাছগুলি ৫1৬ হস্ত 

দীর্ঘ হয়। ইহার পক ফলের রস পুর্বববৎ গুড় পরিক্ষারক ; উত্তর পশ্চিমের বিখ্যাত 

কষিবিদ হাদী সাহেব ইহা হইতে চিনি পরিক্ষার করিয়া থাকেন। ইহার চাষ আবাদ ও 
শত্র প্রস্তুত প্রণালী 'অবিকল ঢেঁড়শের ন্যার? সুত্র দীর্ঘ করিতে হৃইলে, গাছ ঘন জন্মান 

আবঠ্ক। বর্ধাকালে কলিকাতার উপকণবর্তী খালধারের উভয়পাশ্থের জঙ্গলে ৩৪ হস্ত 
দীর্ঘ একজাতীয় বনটেড়শ স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখ! যায়; ইহার দও'ও পত্র অত্যন্ত 
.রোমবহুল, পত্র বৃহৎকায় এবং উৎপন সুত্র নক্ুষ্টজাতীর হইলেও সাধারণ বন্ধনকাধ্যের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এসকল গাছ যথাসময়ে আপনাপনি জন্মিতেছে, মরিতেছে, 
কেহ কোন তত্ব লয়না । 

আমলাপ।ট-_-1119150108 ৫7188011001, 

* এই গাছ দেখিতে অনেকটা মেস্তার 

মন্ড গুছে অন্পবিস্তর অতি হুশ্ম কাটা জাছে, পত্র অল্নাম্বাদন ) গছগুলি ৫1৬ হস্ত দীর্ঘ 
হয়। কেহ কে ইহাকেও মেস্ত[পাঁট বলে! বিলাসারে 'সকল প্রকার ভূমিতে ইহা 
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জন্য থাকে, তবে সারযু্ত দোয় শ জমিতে ফলন অধিক হর। ান্ছমহল মুর্শিদাবাদ; 
মালদহ, মাগুরা প্রভৃতি জিলার ইহার প্রচুর চাব হইয়া থাকে। সরস ভূমিতে সম্বংসর 

ধরিয়! ইহার চাব চলিতে পারে তবে বর্ষাকালে ঢাব অধিক দুষ্ট ভর । ভাদ্র আশ্বিনমাসে 

গাছ তেজ করে, ৪1৫ মাসের মাধোত গছ ক্ত্রে।পবোগা হইর। উঠে । ইহার চাষ আবাদ 

সুত্রনিক্ষাখন ও ব্যবহার প্রণ।লা অবিকল শণের মত: রাজমহল আঞ্চলে পাটের প্রণান্গী- 

ক্রমে হ্থত্র প্রস্থত হইরা থাকে । হহার শ্ত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ফলন শণেরই 

মত। ঢে"ডখজাতীয় উদ্ভিদের নধ্যে ইহার গত মব্বোত্কৃষ্ট ও দু) পাটের সহিত অনেক 
সময় ইহার ভেজাল চলিয়া থাকে । স্তর দৃঢ় বলিরা শণের পরিবর্তেও ব্যবহার হইয়া 
থাকে কিন্তু শণের দৃঢ়তা অপেক্ষা ইহার ওজ্জল্য অধিক | এই জাতীয় সুত্র হইতে নানা- 
বিধ টোয়াইন, তা, বোর প্রস্ততি প্রস্থত হইয়া গাকে । 

মেস্তা 88119150003 51)001117, 1)2011.-- 

পশ্চিম।প্রণলে হহীর ফলকে কুগ্রম 
ণলে। তহার কল ও পুষ্পাবরণা (৫4৮1৮) অত্যন্ত মাংসল, রক্ডবর্ণ ও অন্লান্বাদ ; 

নাঁনীবিন মোরবব], আচার ও অগ্নের জন্য প্রচুর ধ্যবহার হয়। ফলের ক্কাগ হইতে মিষ্ট- 

সংনোগে অনি উপাদেয় আসব প্রস্তত হর। এই জাতীয় ুত্র আম্লাঁপাটের ন্যায় সঙ্গ 
৪ চিক্কণ, এই পাটে শণের কাধ্য উত্তম নির্বাহ হইতে পরে এবং দড়ি, স্তত!, টোয়াইন 

প্রস্ততি প্রস্তত হইয়। থাকে । ইহার চাষ আবাদও ক্রত্রনিদ্দাশন প্রণালী অবিকল 
পুর্বোক্তের শ্যার বর্যাকালে বাজবপন করিলেও শীতকালে গাছ বিশেষ জোর করে। 
পুষ্পিত অবস্থায় গাছ কাটিলে পরিঘ।ণে অধিক কত্র জন্মে ও উংরুষ্ট হয়। নোনাজলে 
পচাইলে ক্তত্র শাস্ত্র নষ্ট হইয়া যার এজন্য নিশ্মলজলে হহার স্তা প্রস্তত করা উচিৎ । 

স্থলপদ্ম_-10191509189 11)11081)11?9,--- 

হহার 'অপিক পরিচহ দিবার আবশ্তক 

করেন৷ । ব্ধাকাঁলে পরিপন্ধ শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে চারা প্রস্তুত হয়। ইহার 

বাজ প্রায় সুপুষ্ট পাওনা বায় না জ্জদ্য শাখার কলমই প্রশস্ত। পুরাতন গাছের শাখা 
গাছের শাখা ছাটিয়া দিলে নূতন শাখাপ্রশাখা বাহির হয়, তাহা কাটিয়া জলে পচাইয়া 

সুত্র প্রস্তত করিতে হয়। বৎসরে ২৩বার গাছ ছাট বাইতে পারে । নুতন শাখার 
সুত্র সক্ষম ও কোমল এবং পরিপক্ক শাখার সুত্র কড়া (098,59) হইয়৷ থাকে । ইহার 

ব্ধলজাত সুত্র পাটের ন্যায় নানাবিধ কা্যে লাগিতে পারে । 



ক 

8৬ কবক--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ | ১৬৭ খণ্ড । 

সাময়িক ক্ুষি সংবাদ 
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ক. কান্তি ভিসি 2 পপ গা ২০ 

বঙ্গে পশু চিকিহস! বিদ্য।লয়__- 

এই বিগ্তালয় কলিকাতা সহরতলি বেলগেছিয়। 

গ্রামে ইং ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সংলগ্সে বিবিধ ধন্মবলম্বী ছাত্রদিগের 

ছাত্রাবাস, পশ্ডচিকিৎসালয় এবং আনুবিক্ষণিক পরাক্ষমাগার আছে। একজন পশু. 

চিকিৎসাবিদ ইংরাঞ্জ কর্মচারী এই বিগ্ঠালরের অধাক্ষ। এতদ্বাতীত একজন সহকারী 

অধ্যক্ষ, ৫ জন দেখায় শিক্ষক ও অন্টান্ত কম্মগরা নিণৃন্ত আছেন । এই বিগ্ালয় একটা 

কমিটীদ্ধারা পরিচালিত হর। প্রতি তিন নাস অন্তর একটা করিয়া সভা হয়। সব্ব- 

সাধারণের উপকা রার্থ গবর্ণমেণ্ট নু অর্থ ন্যরে এই খিগ্ঠ।লর পর্রিালদ করিনা দেশের 

প্রভূত মঙগলসাধন করিতেছেন । 

ভাঙতের সব্বত্র হইছে শিক্ষার্থাপণ এঠ শিগ্ালয়ে প্রবেশ পাশ বগিতে পারে। 
এতধ্যতীত ভ্দূর ব্র্দদেশ, নাপর উপদ্বীপূত আন্দান।ন ভ্বাপ প্রস্থতি স্থান হইতে 

শিক্ষারপীগণ পড়িতে আইসে। এই নিগ্ঠালয়ে পড়িবার নিশেষ স্থুবিধা এই বে সকল 

শিক্ষারথীগণকে বিনা বেতনে শিক্ষা দান কর। হইয়া থাকে। অপরন্থ উপবুক্ত শিক্ষার্থী 
গণকে প্রতিবংসর গব্ণমেণ্ট কতকগুলি বৃত্তি দিয়া থাকেন । 

প্রত্যেক ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের জন্ত মাসিক নোট ৯॥০ পাধ্য আছে। 

ছাত্রদিগের স্থখস্থাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশে দৃষ্টি রাখা হয়। পাড়িত ছাত্রদিগের 

জন্য গবর্ণমেণ্টের একজন উপমুক্ত চিকিৎসকের আধীনে একটা পৃথক চিকিৎসালয় আছে। 

ছাত্রাবাস তত্বাবধানের নিমিত্ত একজন ন্যানেজার ও একজন সহকারী ম্যানেজার নিধুক্ত 
আছেন। ছাত্রর্দিগের শারীরিক উন্নতিকল্পে একজন ব্যায়াম শিক্ষকের অব্ীনে নানানিধ 

স্রীড়। ও ব্যায়ামাদির নিরমিত চর্চা হয় । 

শিক্ষার্থাদিগকে তিন বৎসর অধ্যয়ন রুরিতে হঈ। তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাত্রপ্রিগকে গ্রাজুয়েট উপাধি প্রদান করা হয়। গুণানগুসারে প্রতিবংসরই ছাঁত্রদিগকে 
মেডাল্, পুস্তক, নগদ টাক ও অস্ত্রাদি পারিতোধিকস্বরূপ বিতরণ কর! হয়। এজন্য 

গবর্ণমেন্টের বাধিক প্রায় ৬০০২ টাকা ব্যর পড়ে। গ্রাজুয়েট উপাধিধারিগঞণ গবর্ণমেন্ট, 

জেল! বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির অধীনৈ পণ্ড চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েন। ১৯১১- 
১৩ এবঃ ১৯১৩-১৪ ছুই বৎসরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর মোট ছাত্রসংখা! 
ছিল ২০৯ জন। তন্মধো তৃতীর বাধিক পরীক্ষোস্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা ৫২ জন। 



সর 

হয় সংখা। সাময়িক কৃষিসং বাদ ৪৭ 

পশুচিকিং ২সালয় বিভাগ-_ 

গো, অশ্ব, কুকুর প্রহ্ৃতি বাবহীয় গ্রহপালিত পশ্ত- 

দিগের চিকিংসার জন্ত পৃথক পৃথক চিকিৎসাগার আছে তথায় গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট হারে 

তাহার! চিকিৎসিত হয়। দরিদ্রদিগের পশু বিনা ব্যয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। 

ঢুষ্ট বংসরে ৪৬১২ পণ্ড চিকিৎসিত হইয়াছিল । চিকিংসায় ব্যয় হইয়াছিল মোট ৪৭২৫৪. 

টাকা আর ফি আদায় হইয়াছিল মেট ৩৭৯৪৭২ টাকা । কুধিসমাচার--১৩১৯।১৭  « 
ধু এ ডর বত 

গোবর € গোমুত্র সধ্রক্ষণ -- 
আমদের কৃষকগণ কথন উপযুক্করূপে গোবর 

রাখে না। গোমুন্ধ যে একটা বিশেষ সারব।ন পদার্গ তাছা তয়ত অনেকের জানাই নাই। 
গোবরগুলি গোয়ালঘরের নিকট 'মথবা অন্ত কোনও অনাবৃত স্থানে স্তপাকার ফেলিয়া 

রাঁখে। রৌডে শুকাইয়া বৃষ্টিতে ধুয়া উহার সারা শ প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহ! অবশিষ্ট 

থাকে তাহান্তে সারের ভাগ অত্যন্ত কম। কাজেই এই ভাবে রক্ষিত গোবর যথেষ্ট 

ব্যবহার করিলে ৪ আশান্রূপ ফল পাওয়া মায় না। সীমান্ত একটু যদ্ব করিলেই কিন্ত 

এই ক্ষতি এড়াইতে পারা যায়। নিয়ে একটী সহজ পায়ের বিবরণ দেওয়! গেলএ 

'এই উপায় অবলম্বনে অনায়াসে গোবর ও গোম্ত্রের প্রায় সমস্ত সার রক্ষা করা যায়। 
বগীয় কষি-বিভাগে 'মভিমত এই যে, গ্োশালার মেজে সমান করিয়৷ পিটিয়া এক 

দিক যদি ঢুই সারী করিয়া গরু রাখা হয় ছুই দিকেই”, একটু ঢালু করিয়া লইবে। 

&ঁ ঢালের পাদদেশ দিয় নাল কাটিয়া দিবে এবং এ নালার অথবা নালাগুলির মুখ 
গোশালার বাহিরে একটা বড় মাটির গামলা বা অন্ত কোন পাত্রে যাইয়া মিশিবে যেন 

গোমূত অনায়াদে সেই গানলায় বা পাতে জম হইতে পারে। নিকটে গোবর ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিবার জন্ত একটা বড় রকমের গর্ভ করিয়। উহার চারিধার 'ও তলদেশ খুব এটেল 
মা'টী ও গোবরদ্ব।রা লেপন করিরা! ল্টবে যেন সহজে মারভাগ ভিতরে স্ুষিয়া যায় । রঞ্গিত 

সার বৃষ্টি কিংবা! রৌদ্র হইতে রঙ্গ! করিবার ভন্ হী গন্ডের উপর একখান] চাল! উঠাইয়। 

দেওয়া! আবশ্তক। চতুঃপার্বস্থ জমীর জল যাহুতে এ গর্তের ভিতর আসিয়৷ না পড়িতে 

পারে সেজন্য গর্ভের উপরে চারিধারে অন্রমান এক হাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া একটা 

দেওয়াল তুলিয়া! দিবে। গর্তের আয়তন গরুর সংখ্য| অর্থাৎ তদনুষায়ী গোবরের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করিবে । চালাও সেই ন্ুসাঁরে বড় বা ছোট হইবে। একজন সাধারণ 

গৃহস্থের পক্ষে ৭ হাত দৈর্ঘ্য ও 9 হাত প্রস্থ এবং ছুই হাত গভীর একটা শর্ত হইলেই 
প্রথম চলিতে পারে৷ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোশালার গোবর, খড়পাতা ও গুহের, 

অন্যান্য আবর্না এ গর্তে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর, উপরো্ত গামলা'র গোমুত্র 



9৮ কষক__ জ্যেষ্ঠ ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড | 
2 কত ২ শীত আগ জট এট শী, শী টি লি শি সি পি বি লি ভতগ ৯ জলি তি 

বন্দনা মিশ্রিত গোবরের উপর ছিটা দিবে | ২৪ দিন পর পর গর্ভস্থিত গ্লোব 
আবর্জনা ইত্যাদি কোদালের সাহায্যে টানিয়া৷ সমভাবে বিছাইয়া ও কোদালের 
ষ্টার! পিটাইয়! চাপিয়! যথাসম্ভব সমতল ও দুড় করিয়! দিবে । সার আলগাভাবে 
রাখিতে নাই, কেন না তাহা হইলে উহার মুল্যবান পদার্থ উড়িস্! যাইবার সম্ভাবনা | 
দু়রূপে চাপা থাকিলে এগুলি আস্তে আন্তে সমভাবে পচিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে 

পরিণত হয়। গোশালার মেঝেতে 'অনেক পরিমাণ মুত্র শুষিয়া বায় বলিয়। উহার মাটা 

মাঝে সাঝে কোদালিদবার। তুলিয়৷ লইয়া ঁ গণ্তে ফেলিলে উহ! হইতেও মথেষ্ট পরিমাণ 

সার পাওয়! যাইতে পারে। 'আবাঁর নৃতন করিয়া! মাটা দিয়া মেন পূর্বমত প্রান্ত 
করিয়। লওয়। যাইতে পারে । ক্রমে বখন একটী গর্ত পরিপূর্ণ হয়া আসিবে তখন 

পূর্বের ন্যায় আরও 'একটা গর্ভ করিয়া লইবে। সরকারের তরফ হইতে অনেক 
রুষককে এই প্রণলীতে গোবর গগোমুত্র সার রাখিতে দেখান হইতেছ। ইহার খরচ 

এত কম এবং লাভের 'আশ। এনু বেখা, যে আশা করা হায় খুব শাঘই বিস্তত ভাবে 

ইহার প্রচলন হঈবে। 

'আলুর রোগ ও তাহার প্রতিবিধানের জন্য বোরডে মিকশ্চাঁর-_ 

বঙ্গীয় রুষি লিভাগের পুস্তিকা 

'মালুর কাল রোগের ক্সার এক ন|ন আলুর দড়ক | পার্বত্য প্রদেশে এই ব্যার(মে 
অভ্ন্ত ক্ষতি হয়। তধুনা সমতল প্রদেশেও বিশেষতঃ রংপুর জিলায় এই ব্যাম দেখা 

দিয়াছে। 

মানুষের ব্যারাদের না।র এই রোগও সংক্রানক। এই রোগের বীজাণু বারু, বুষ্টি 

এবং পঞ্ড গঙ্গীদ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত হয়। 

;1 এই রোগের প্রথম লক্ষণ পাতাতেই দেখা নায়। পাতাতে কটা রঙের ছোট ছোট 

। যখন অনেকগুলি একত্রে আক্রান্ত হয় তখন পাত ও ডগাগুলি অল্প নিনের 

ধ্যই কাল হয় ও পচিয়া বায় এবং হাহা হইতে অভিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়। অনেক 

আলুও রোগক্রাস্ত হয়। 'আল কাটিলে তাহার শাসের মধ্যে কাল অথব! কটা রঙের 
দাগ দেখা যায়, রোগক্রাস্ত আল ঘরে রাখিলে পচিরা যার। ঘদি এ আলু পাক কর! 

যায় তবে রগ্পঅংশগুলি শক্ত 'ও খাওয়ার যোগ্য হয়। যদি 'মাকাশ মেঘাছর থাকে 

কিছ কুয়াশাত্হয় তবে এই রোগ মতি নীত্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ১।১ সপ্তাহের মধ্ো 

মৃঠের সমস্ত শল্ত কাল হইয়া নায়। পাতার নীচের দিকে কট৷ রঙয়ের দাগের মধ্যে 

'অলেক সরু সক সাদা 'স্হা দেও বায়। এট সাদ! স্রতাখুলির অগ্রভাগে বীজা) 
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কোব ৰা বী্ থাকে বারা স্টিদাণু বৃদ্ধ পায় | ৰজা কেবল লা অনতবীক্ষণ ন্বের 

দাহায্যেই দেখা যায়, সাধারণ চক্ষে দৃষ্ট হয় না। 

রোগ প্রতিবিধানের উপায়-- 
কেবল ভাল বীজ বানহার করিতে হইবে। 

রোগনত্রান্ত ফল হইতে আলু সংগ্রহ করিলে যদিও উহাতে রোগের চিহ্ন দেখা ন! যায় 
তথাপি উহ! বপন করা নিতীস্ত অনুচিত, কারণ সজীব বীছগাণু আনেক কাল বাচিয়। 

থাকিতে পারে । 

একই ক্ষেত্রে প্রত্যেক বদর আলু বপন কর! বিধেয় নহে। পাতাতে পূর্বোক্ত 
প্রকারের রোগ চিহ্ন দকল দেপ|। গেলে বেরডে। মিকশ্চার দেওয়া উচিত । স্বভাবতঃ 

কালো রোগ হইতে যে অনিষ্ট হয় এঈ মিকশ্চার ব্যবহারে তাহা বছুল পরিমাণে নিবারিত 

হয়। গাছগুলিও ১৫ দ্রিনকি ১ মাস কাল “বশী বাচিয়া গাকে এ?ং সেজন্ত ফসলও 

বেণী পাওয়া হয়। রোগ দেখা ন! দিলেও যদ্দি এই 'ধধ দেওয়া যায় তাহাহইলে 

রোগ আক্রমণের সম্ভব থাকে না, ফসল ও বেনী পাওয়া যায়। 

বোরডে মিকশ্চার তৈম়ার করিবার প্রণালী-- 
একটা বড় জালাতে ১ মণ ঠাণ্ড 

জল লও। অন্ত একটাপাত্রে ৫ সের হইতে ১৯ সের পর্যন্ত জল লইয়! তাহাতে ৮ ছটাক 
ততিয়। ভি্গাও। তার পর ৬ ছটাক চুণ অল্প জলের সহিত ভাল করিয়া গুলিয়া* 

শেষে ত,তিয়া ভিঞ্জাইবার জন্ত যে পরিমাণ জল লওয়া হইয়াছিল সেই পরিমাণ . 
জল উহাতে ঢাপিয়া খুব ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে। এখন বড় জালাটীতে তু'তিয়! 

ও চুণ ঢালিয়া দেও। কিন্তু মনে রাখিও যে উহা সর্বাদা নাড়িতে হইবে। চুণ একটা 
মোট। কাপড় দিয়া ছাকিয়। দিতে হইবে। 

কখনও ধাতৃনির্দিত বাঁসনে এই ছুই জিনিষ মিশাই৪ 
এই ছুইটী 

জিনিষ মিশাইয়। ঠ/গড করিয়া লইবে। পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যাঁউবে ষে উপরের 

পরিফ্ষার জলের নিচে ফিক! সবুজ রুঙের ফঁকি পড়িয়াছে। 

পরীক্ষার শিয়ম-_ 
এঁ মিকশ্চারে একখানি চাকু € মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলে 

যদি উহাব উপর তাম। জমিয়! যায় তবে আরও চুণ মিশাইতে হইবে, যদি চাকুর কোন 
পরিবর্তন দেখা না যায় তবেই জানিবে যেমিকশ্চার ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। মৌটামুটা 

প্রতি বিঘাতে তিন মণ মিকশ্চার দিলেই হয়। যে দিন মিকশ্চার ক্ষেতে দিতে হইবে 
েই দিনেই উহা! প্রস্ত করিবে 
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রোগের আক্মণ বেশী হইলে প্রত্যেক ১ সপ্তাহ কিছ ৩ সপ্তাহ পর পর তিনবার 
উঁষধ দিতে হইবে । 

বোরডে! গ্রিকশ্চার বা অন্যান্ত গধধ গাছে দিবার জন্ত পৃথকমন্ত্র আছে, তন্মধ্যে 

নির্লিখিতগুলিই সর্বোতকষ্ট । 

১। “সাক্সেল” ভ্যাপ-স্ত।ক শ্রেমার-_-এই যন্ত্রটী মাটিতে রাখিয়! বা পিঠে করিয়! 

লইয়। 'উষধ ছিটাইয়৷ দেওয়া যায় ৷ ইহাতে প্রায় ২০ সের উষধ ধরে। ইহার দাম 
৬৯২ টাকা। 

২। বাকেট পাম্প-_কেরোছিনের টিন বাগতিতে খুষধ রাখিষ। এই যন্ত্র দ্বার 

ওধধ রেওর! যায় ইহা অতি সাধারণ রকমের এবং বাগানে অন্ন জায়গায় উধধ দিতে খুব 
উপযোগী । ইহার মূল্য ১৪২ টাঁকা। ন্যাপ-্তক শ্পরেক্ার ছারা একদিনে ২ একর 

(৬ বিব। ) জারগার ফললে এবং উপবুক্ত নল হইল ১৫ ফিট উচ্চ গাছে উষধ দেওয়া 

যায়। 

এই বগ্বগুলি নিপ্নলিবিত ঠিকানায় পাওয়। যায়। * 

নেমার্দঘ উঠলকিনসন, হেড, কারক এ কোম্পানী লিমিটেড গবিয়েনপ্ট,ল্ 

বিন্ডিংস, পোন্বে কোট। 

বঙ্গদেশে গমের আবাদ-_-১৯১৪।১৫-__ 
আলোচ্য বর্ষে ১৩৪১১০০ একর 

পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে ৎপূর্ব্ব বর্ষে ১৪৪, ১** একর পরিমাণ জমিন্চে 

গমের আবাদ হইয়াছিল। গম সময় মত বোনা আরম্ভ হইয়াছিল কিন্ত আশ্মিন কার্িক 

মাসে বৃষ্টির অভাব হেতু সকল জমিতে গম বোনার সুবিধা হয় নাই এই কারণ গমের 

আবাদী জমি বর্তনান বর্ষে কমিরা গিয়াহে। একর প্রতি ১৯০॥ মণ গম জন্মিয়ছে 
ধরিয়া লইলে এই প্রদেশে ৩১, ৬০* টন গন উৎপন্ হইয়াছে বলিয়। অনুমান করা যায়। 

ইগার পুব্ৰণ বর্ষে উংপয় গমের পরিমাণ ছিল ৫১, ১০* টণ। বর্তমান বর্ষে বৈশাগ 

মাসেই গমের দর সকল হাটেই ৫৮৮০ পাঁচটাকা পোণেরো আনা । বিগত বর্ম 

'নপেক্গ। গ্রায় ১২ টাকা চড়া এবং তংপুবব বংসর অপেক্গ। ১1* টাকা চড়া । 

বঙ্গদেশে মসিন।, রাই, সরিষ। ১৯১৪।১৫- 
গমের মত বৃষ্টির অভাবে তৈল 

শন্তের আবাদী জমির পরিমাণ কম। বর্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ১,৫৪৬, 

একর, বিগত ৭ বর্ষের জমির পরিমাণ ১,৫৫৪,৯** একর । এই হিষাবে তিনের জমি ধর! 

হয় নাই। একর প্রতি গড়ে ৬/ মণ ফলন হ্ইরাছে ধরিলে বর্তমান বর্ষে বঙ্গে তিল 

ভিন্ন অপরাপর তৈল শক্তের পরিমাণ ২৬৩,৭০০টন, বিগত বর্ষে ৩৯৯,৭৪* টন তিল 

উৎপন্ন হস্য়াছিল। | 



২য সংখ্য।] সাময়িক কৃমি স্বাদ ৫১ 
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আসামে রাই ও সরিষার আবাদ ১৯১৪।১৫-_ 
বৃষ্টির অভাবে আসামে রাই ও 

সরিধার চাষের ক্ষতি হইয়াছে । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বর্তমান বর্ষে কিছু অধিক 

পরিমাণ জমিতে রাই ও সরিষার আবাদ হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের আবাদী জমির 

পরিমাণ ৩০৪, ৫০* একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ২৯৯, ১০০ একর । একরে ৪॥ 

হন্দর (১ ভন্দর-১।৪ একমণ চোদ্দসের ) ফসল উৎপন হইয়াছে ধরিলে মোটের উপর 
৫৮, ১০০ টন সরিষা! জন্মিয়াছে। বিগতপুর্বব বর্ষ অপেঞ্ষা শততরা ৫ ভাগ কম। 

পঞ্জাবে আকের আবাদ ১৯১৪-- 
সনগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জনিতে আকের 

আবাদ হয় পঞ্জাবের আকের জমির পরিমাণ তাহার প্রায় যষ্টাংশ । ১৯১৪ সালে পঞ্জাবে 

আকের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৬৬, ২৯০ একর মাত্র। বিগত পুর্ব বৎসরে ৪১৪, 

৯০৯ একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছিল। বৃষ্টি 'ও সেচন জলের অভাব হেতু 

এতদঞ্চলে আকের আবাদী জমির পরিমাণ কম হইয়াছে । 

মোটের উপর ১৯১৪ সালে ২৬৫, ৮২৭ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। অনুমিত 

হইয়াছে । ধিগত পূর্ব বংসর অপেক্ষা উৎপন্লের মাত্রা শতকরা ১৪ ভাগ কম। কিন্তু 
ইত্তি পুর্বে কয়েক বৎসরের গড় ধরিয়৷ হিসাৰ করিলে আকের ফলন বাড়িয়াছে বলিতে 
হুইবে। উৎপন্ন চিনির মাত্রা যদিও কিছু কমিয়াছে কিন্তু দেখা যায়.ষে প্রায় ৩৬,০০৯ 
একর পরিমাণ ক্ষেতের ইক্ষু চিবাইয়া খাইবার জন্য ব্যবহার হইয়াছে । ৮ 

আমন ধানের ক্ষেতে হাড় সার-_ 

প্রায় অধিকাংশ আমন ধানের ক্ষেতে জল 
থাকে । এ সকল ক্ষেতে ধান্যের জন্য হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কি ফল হয় তাহা 
দেখিবার জন্য খাসিয়। ও জৈত্তিয়৷ পাহাড়ে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। আসাম কৃষি- 
বিভাগের স্বনাম খ্যাত মাননীয় মিঃ বি, সি, বসুর এই সম্বন্ধে মন্তব্য বিশেষ মুলাবান 
বলিয়! মনে হয়। "যৈ সকল ধানের ক্ষেতে জল থাকে তাহাতে একর প্রতি ৩/ মণ 
হাড়ের গু'ড় ব্যবহার করিলে ধানের ফলন ১০ মণ হইতে ২০॥০ মণ ঠাড়াইবে। হাড়ের 

গুড়া ব্যবহার করিতে যাহা! খরচ হয় তাহার দ্বিগুণ টাক! শম্ত হইতে উঠিয়া ষায়। হাড়ের 
গুঁড়া ব্যবহারে আর একটা গুণ এই যে এক বৎসরে হাড় সারের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় 
না । তিন বৎসর পর্য্যস্ত ইহার শক্তি থাকে সুতরাং পরপর তিন বৎসর পর্্যস্ত যে অধিক 
মাত্রায় ধান পাওয়া যাইবে তাহার মূল্য অনেক। পাহাড়ির৷ এক্ষণে হাড়ের গু'ড়ার গুণ 
বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার! এক্ষণে প্রতি বৎসর পাঁচ ছয় শত মণ হাড়ের গুড়া ব্যবহার 
করিতেছে । মিঃ বনু বলিতেছেন যে একর প্রতি ৩/ মণ হাড়ের গু'ড়। পর্যাপ্ত । ধানের 
ক্ষেত প্রথম চষিবার সমস্স ইহা ক্ষেতে ছড়াইয়। দেওয়া কর্তব্য। গুড়া যত মিহিহ় 
ততই ভাল। হাড়ের গুড়া গলিয়া জঙ্গির সহিত মিশিয়। গলিতে বিলম্থ হয় খুসইজন্য 
ধান বপনের বা রোপণের কয়েক সপ্তীহ পূর্বে জমিতে প্রদান করাই কর্তব্য । 



সপ, পাস জাত হি ৯১. লিটনের শত ৩০৯৩০ শন ০ তলত স্পাস্পিতত প ০ শশা এপি পিপপী। 

৫২ কৃষক-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
টিকা ও -2০১০৭২৪ ন্ ক পুনে অজ হিলি 

পনি 1 িিাপিস্ট সিন পিউিজাটি 1 তি বিশ লীসিশ শিস লী শিপ, এক্সএল তা সিলজিশী সপ পিসি পাস স্পা লি 

জ্যষ্ঠট, ১৩২২ সাল। 
শে পাশা - রি - সি টিটি এ ০ ৩ ০ পাপ সপ সপ পা ৯ পপ সম সপ শশী ্্গীশিশাঁীশীাী 

শপ শা তশ আপা শত জপ ৪. তে ৪০ উস শপ পতি তা ৩ পও শ শী শত শত পাশ শিস রর তি 

ভারতীয় কষি-বিভাগ 

আমাদের পাঠকবগেপা অণগত আছেন নে ভারতের পান্ডন্ন প্রদেশে এক একটি 

কমি খিভাগ রহিয়াছে । এই সমুদ্য়ের উদ্দেঠ্য স্থানীয় কষি বিষরক অভাব অভিযোগ 
অেন্তদন্ধান করিয় সে সমুদয় নিরাকরণ ও সাধারণ ক্কষির উন্নতির ধাবস্থা কর]। 
ভারত গবর্ণনেণ্টের সভায় ভারতার কৃষি বিভাগের অন্যতম উদ্দেষ্ঠ প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ 

লমূদ্ তক্াবপারণ ও সদন্ত ভারতের কুষির উন্নতি কল্পে আবশ্যকীয় কাধ্যাদির 

অন্তপ্গচন। বর্তমান সনরে ভারে ১০টি প্রাদেশিক বিভাগ রহিয়াছে_যথা। বঙ্গ, নিহার 
ও উড়িব্/, আগ্রা ও অযোধ্যা! দুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোদ্বা্ট, মান্দা, নধ্া গ্রাদেশ, রঙ্গ, 

আসাম এনং উন্ুর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ । এগুলি সমস্তই ভাৰতীয় কৃষি বিভাগের 

অধীন। 

ভারতীত্র কৃষি বিভাগের প্রধান কেন্দ্র পুবা। এই স্তানে কৃষিকলেজ, মৌলিক 
অন্থসন্ধানাগার, পরীক্ষা ক্ষেত্র, গোচারণ ৪ গোজনন ক্ষেত্র রহিয়াছে । এতদিন এই 

স্থানেই ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃবি বিষয়ক , অভিজ্ঞর্গণ বাস করেন ও তাহাদের বিভিন্ন 
বিভাগের কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। শ্ৃতরাং পুষার ইতিহাসের সহিত ভারতীয় 

কলষির ইতিহান ঘনিষ্ভাবে জড়িত। ভূতপুর্বব বড়লাট লর্ড কুঙ্জনের উদ্মে এবং 
জনৈক মাকিন দেশবাসী উদার হৃদয় ব্যক্তির বদান্ততায় পুষার রুষি কেন্দ্র প্রথমতঃ 
অনুষ্ঠিত হয়।" তাহার পর আজ দশ বংসরের অধিক ভারত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার ফলে 
এরং প্রভূত অর্থব্যয়ে পুষা! ভারতীয় কুষির কির়ৎ পরিমাণ উন্নতি সাধন করিতে 

পারিয়াছে। পুষা কেন্দ্রের কার্য যে কত বহু বিস্তৃত তাহ উক্ত স্থলে স্থাপিত বিভিন্ন 



২য় সং যা | রি _ ভারীয়ত কৃষি বিভাগ ৫৩ 

বিভাগ সমছের ালিকা দেখিলেই ববিতে পারা যায়। নিয়লিখিত প্রত্যেক বিষয়ের 

বাবস্থা করিনার জন্ত এক একটি বিভাগ রহির/াছে--২১) সাধারণ তত্বাবধারণ (২) কলেজ 

(৩) ক্ষেত্র (৪) রসায়ন (৫) উদ্িতক্ক ও উদ্ধিদের উন্নতি সাধন (৬ জৌবাণুতত্ব (9) উদ্দিদ 
রোগ ৮) কীটতন্ব (৯) রোগ সংক্রান্ত কাটতন্ব। এভছ্রির্ পুধাতে অবস্থিত না হইলেও 

কাফির কপাঁস মভিজ্জের বিভাগ ও খুন্সেরের ভীনাণন্জ ব্িয়িক বিজ্ঞানাগার পুষা 

কেন্দ্রের তভু(বধারণ ভূক্ত | 

প্রথম প্রতিষ্ঠানের সময় প্রধা কি কলেছে প্রাগমিক কুধিশি্গ দেওয়ার ব্যবস্থা 

হয়; এমন ১০টি প্রদেশের মধ্যে শট প্রদেশে কৃষি শিক্ষণ প্রদানের উপযোগী স্কুল 

কলেজ হইয়াছে । ভারতের গ্রাদেশ সমুহের মধ কৃষি নিষ্য়ক স্থানীয় অবস্থাবলীর, 

এত প্রভেদ বে সমস্ত ভারতের জন্য এক প্রকার কৰি প্রণাপার ব্যবস্থা হইতে পারে 

না। সেইজন্য বিভিন্ন প্রদ্দেশের উপযুক্ত কি প্রণালী অনুসন্ধান করিয়া তদ্দেশের 
উপযোগী ক্কৰি শিক্ষা প্রাদেশিক গুল কলেজে প্রদান করাই কর্তব্য । বর্তমান সময় সেই- 
রূপই বন্দোবস্ত হইরাছে। এই সমস্ত স্কুল কলেজে অধারন করিয়া ধ।হ।রা বিশেষ বিশেষ 

বিষয়ে পাঁরদশিত। লাভ করিতে ইচ্ডা করেন, তাহাদিগকে পুষা কলেজে শিক্ষা দেওয়া 

হয়। এতগ্ডিন্ন ফল, রেশন, লাক্ষা, গোজনন ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
অব এইরূপ শিক্ষা প্রপানী ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম ১৯১৩--১৪.সালে এইব্প 

ছাত্র রসায়ন বিভাগে ৫টি, কীটক্কে ২টি, জীবাণুনত্বে ৯টি এবং সাধারণ কৃষিতত্বে ১টি 

মাত্র ছিল। ?গাপালন 'ও রেশন চাঁষে যথাক্রমে ১টি ও ৬টি নাত্র ছাত্র ছিল। কিন্ত 

ছাত্রের সংখ্যা কম হওয়াতে পুষার অভিজ্ঞগণ মৌলিক অনুসঙ্জানের অনেক অবসর 

প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইহা আশা করা যান্র ঘে তাহাদের সময় মৌলিক অনুসন্ধানে 

নিঘভ্ত ইহলে দেশের অনেক অধিকতর মঙ্গল হইবে । আমরা পুর্কবেই বলিয়াছি যে 
কষি শিক্ষার প্রধান ওকন্দ্র বর্তমান সমম্ প্রাদেশিক কারববিভাগ সমুহ। মান্দ্রাজে 

কোইন্বাটোর, পঞ্জাবে লায়ালপুর, বিহার ও উড়িষ্যান সবর, যুক্ত 'প্রদেশে কাণপুর, 
মধ্যপ্রদেপে ন।গপুর ও বোম্ায়ে পুনা--এই কয়েকটি স্থানে কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে । 

অতীব ছুঃখের বিষয় যে বঙ্গদেশ এ সন্ধে এখনও সকলের পশ্চাতব্তী। তাহার কারণ 

আমর! সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না। 
পুষার কৃষি কলেজ ও বিজ্ঞানাগার প্রভৃতির কত্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিষয়ক 

উপদেষ্টা । তাহার তত্বাব্ধারণেই ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞান পরিচালিত হইয়াছে। 
১৯১৩--১৪ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে ভারতীয় কৃষি বিভাগে (খুক্তেশ্বরের 
বিজ্ঞানাগারের সহিত) ব্যয় হইয়াছিল ৬,৯৯,৭৩৯২ অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ টাকা । 
উক্ত বৎসরে প্রাদেশিক বিজ্ঞান সমূহে ব্যয় হয় ৪৬,৩৪,১১৮২ টাকা স্থতুরাং ভারতে | 

কৃষির উন্নতি কল্পে মোট ন্যয় অর্ধ কোটা টাকার উপর ইইবে। ইহীর মধ্যে বাক 



৫৪ কক জৈষ্ঠ, ১৩২২, [ ১৬শ খণড। 
শর পিসি পতি ০ ২ পিপি পানাসস্টপর্রী সরা ৭ শত 

অধিক ককষি বিষয়ক খরচ বলিতে পারা যায় না এরূপ খরচও । আছে | বাহাচউক 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ। ভারতের স্টার বিশাল দেশের পক্ষে ব্যয়ের পরিমীণ, 
পাশ্চাত্য দেশ সমূহের তুলনায় অতি সামান্তই বলিতে হইবে ; কিন্ত ভারতের ন্যায় 

দরিদ্র দেশের পক্ষে বাংসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা বায় সামান্ত বলিয়। ধরিতে পারা যায় না! 
এই অর্থ ব্যয়ে আমরা কতদূর উপকৃত হইয়াছি ; ভারতীয় কৃষির ইহাতে কি উন্নতি 

হইয়াছে-_-তাহ। আলোচনা করিতৈ গেলে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। 
বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই। কিন্তু যে সকল প্রধান প্রধান ফসল লইয়া ভারতের 
কৃষি তৎসমুদরের উৎপাদনের ভারতীর অথবা প্রাদেশিক বিজ্ঞান সমুহ কি কি উন্নত 

প্রণালী প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইরাছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমাদের অর্থ ব্যয়ের 

ফলাফল অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। 

ধান্, কাপাস, গোধুম, ইক্ষু, পাট প্রস্থৃতি এতদ্দেশের অন্যতম ফপল বলিয়া ধরিতে 
পার! যায়। প্রথমতঃ ধ।ন্তের বিষয় বলিতে গেলে বলিতে হর উন্নতি অতি সামান্তই হইয়াছে । 

ধান্তের উৎকৃষ্ট জাতি নিব্ব(চন, রোপণ প্রণালী ও সার এই তিনটি দিকেই সরকারী 

পরীক্ষ। সমূহ চলিতেছে । বঙ্গদেশের ব্যবহারিক উদ্দিকতত্ববিৎ আমন ধানের প্রায় 

ছরটি উত্কষ্ট জাতি নির্বাচন করিরাছেন এতগ্টিন তিনি করেকটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সঙ্করও 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। উভর উপায়েই যে উৎপাদনের মাত্রা বুদ্ধি হইছে পারে তাহার 

কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত এ সকল পরীক্ষ। এ অবস্থায় উপনীত হয় নাই যাহাতে সাধারণ 

লোককে উহাদের উপক'রিতা বুঝা ইতে পারা যার । বরং উক্ত উদ্ধিদতক্ববিদের আপেক্ষিক 

€কুত্ব হিসাবে বাজ নিব্বাচনের প্রাণ।পা অনেক রুবকের কাজে লাগিতে পারে ) ইহা 

দ্বার। তাহারা সহজে ভাল মন্দ বীজ বাছিরা লইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কতিপয় বৎসর 

হইতে বলিয়া! আসিয়াছেন থে ধান্ত রোপণ গুচ্ছ হিসাবে হওয়া অপেশ্গ। এক একটি 

হিসাবে হওয়া ভাল। মান্দ্ররজে গোদাবরী, তাঞ্জোর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখ! গিয়াছে যে 

এতদ্বারা বিঘা প্রতি বীজের মূল্য প্রায় ১২ হিসাবে হ্রাস পাইয্াছে এবং অনুমান কর! 
যায় দে এই অনুপাতে এই সমস্ত দেশে বীজ চারার খরচে প্রায় দশ লক্ষ টাক! লাঘব 

হইয়াছে। অন্তদিকে একক চার! রোপনে উৎপাদনের পরিমানের যে অধিক হইয়াছে 

তাহার মূল্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকার কম হইবে না ।*সার সম্বন্ধে কিন্ত এইরূপ কোন বিশেষ 

ফল পাওয়া যাই নাই। একদিকে, সার প্রয়োগে বেরূপ ফল পাওয়া যায় অন্তদিকে 

সেক্প নহে। সেইজন্য এক গোময় ভিন্ন অন্য কোন সার যে ধানের পক্ষে সকল 

দেশে উপযুক্ত হইবে তাহ! বলিতে পার। যায় না। তুলা সম্বন্ধে পরীক্ষাবলী অনেক 

দিন হইন্তে চলিতেছে । পরীক্ষাবলীর অন্যতম উদ্দেশ্ত উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপার্গন 

কিন্ত জাতির উৎকর্ষত। অপেক্ষ। ফলনের আধিক্য হওয়া একান্ত আবশ্তক। এতস্তিন্ 

এই নৃতন জাতীয় তুল! চাষ যাহাতে অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ না হয় তাহাও দেখা 



২ সং খ্য | | ভারতীয় রুমি বিচ্ঞাগ ৫৫ 
চে 

বাছা | ভীরাচে তর 'অনেক স্থলে ইছা দেখা ঘায় ধে বী নান! | জাতির মিশ্রণ | 

স্থৃতরাং গুণে ঘথবা ফলনে তুলা কখনও একটি নিদ্দিষ্ট মান (২1208:0) অনুযায়ী 

হয় না। বাবসায়ের পক্ষে উহা অপেক্ষা আর কিছুই অধিক তি ছ্গনক হইতে পারে । 
ভারতীয় কুষি বিভাগের চেষ্টায় কিন্ত স্থানে স্থানে ইতিণধ্য একজাহীয় হুল এক এক 
অঞ্চলে উংপাদিত হইতেছে । তাহাছে তুলার মুলা যথেষ্ট নুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 
ফলনের নারাও বাড়িরাছে । দৃষ্টান্ম্বরূপ মান্দলের দক্ষিণ আঞ্চলে ক্যান্বোডিয়। জাতীয় 

তুলা, বোখাঈনে বোচ. তুলা, মধ্যপ্রদেশে 'বাজির়ন ভাতীর কুলাও পঞ্জাবে মার্কিণ তুলার 

প্রবর্তন উদ্লেশ করিতে পারা যার। 

ভারত গবর্মেণ্টের ব্যবহারিক উদ্চিদ তন্ববিৎ বহুল পরীক্ষার পর “১২নং পুষা” 
নামক যে গোধ্ম উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাহা পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার 'ও 
স্টড়িষ্য! এবং অন্যান্য স্থ(নে উত্কৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে । উচা বতির্বাণিজা ও দেশিয় 

বাবহার উভয়ের পক্ষেই উপযুক্ত । বস্থত; আপাততঃ মেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 

এই জাভীয় গোধূম অন্যানা ভারত উৎপাদিত গোধ্ন অপেক্ষা উংরুষ্টুতর হইবে বলিয়া 

বাধ হয়। 

ইক্ষর উংকৃঈজ!তি নির্বাচনের চেষ্টা অনেক দ্রিন ভইকুু চলিতেছে! কিন্তু এ পরান 

কোন একটি অথবা! একশ্রেণী সর্বোত্রুষ্ট জাতীর ইক্ষু এখনও পর্যান্ত নির্বাচিত হয় নাই । 

এখনও স্তানবিশেষে ইক্ষু চাষের কিড় উন্নতি হইলেও ইচ্ষচাষ € শর উৎপাদনের কার্য 
পূর্ব্ববৎ চলিতেছে । 

১৯১৩ ১৪ সালের বিধরণী পাঠে বোধ হয় যে গব্ণমেন্ট চাষাঝাসের উন্নতি বিষয়ে 

মনোনিবেশ করিয়াছেন । ইহ! বে কতদূর ভাঁব্কীয় ব্িয় চহা আমরা অনেকবার 

পাঠকবর্গকে বুঝাইয়! দিয়াছি। ফল উৎপাদন ব্ষিয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে যতটা যত্ব দৃষ্ট হয় 
ততটা আর কুত্রাপি দৃষ্ট সু না। সাহারাণপুর উদ্ভিদ উচ্চান এততসম্বন্ধে পরীক্ষা চলি- 
০ এবং নিকটবন্ী স্থানে হাভাতে মবাবিভ লোক ফল উত্পাদন ও সংরক্ষণে 

প্রবুন্থ ভন হার চেষ্টা ভইতেছে | পেশওয়ার অঞ্চলে পুর্বো বীজ হহতে পীচ প্রতি 
গছ উৎপাদি £ হইছ। এক্ষণে এ 0 স্থানে জোডঙ কলমের গ্রবন্তনে চাষের অনেক 

উন্নতি হইরাছে । ভিন স্থ(নে কোরেটাৰ নিকট ফল-_নাগানে বৈদ্ঞামিক প্রথায় ফল 

উৎপাদিত হইতেছে । এতদিন কাধ্যতঃ প্রতীয়মান হইতেছে থে গনর্ণসেপ্ট ফল চালানের 

সু যে নূতন প্রথায় বক্স প্রস্তত করিয়াছেন তাহা অচির২ ভারতীয় ফল ব্যবসায়ীগণের 

প্রচলিত হয় ফল ঝাবসায়ের ক্ষতি অনেক পরিমাণে দরীভূত করিবে। 

- আমরা ঢুঈ চারিটি ফসলের উন্নতির বিৰয" এস্থলে উল্লেখ করিলাম । ইহা* ব্যতীত 
গবর্ণমেন্ট ক্ষেত্রজ ও উদ্চান জাত অন্যানা উদ্ছিদাদির উৎকর্ষ সাধনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 

সে সনস্ত বিময়ের সম্পর্ণ মগালেচনা করা এস্থলে সম্ভব নছেখ ভবে বিবরণী পাঠে ইহা 



৫৬ কৃষক_-জো্ঠ, ১৩২২ [ ১৬শ খপ্ড 
পিপি সিন তি এলপি ১ দিলা পি ন্পা তল উিপস্িপটি সপ ০০ তা শীত রিনি চিত শি প্ী এসি ২5 ০০১৮ সত শনি পিস পপ পপি শত শত সর পর্ন, রী ০ সপ, এ ৩ 

এ্তীরনার রা হয় যে যে কৃষি পরীক্ষ!, শিক্ষা, উন্নত প্রণালী প্রদর্শন ) বীজ, সার ও যন্ত্র 

বিতরণ প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক ব্যাপারে যে অর্থবায় ও লোক নিরোগ করিয়াছেন তাহ: 

যথেষ্ট হয় নাই। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে উপযুক্তভাবে উন্নত কৃষি প্রণালী প্রবর্তন 
করিতে আরও সময়, অর্থ এবং পরিশ্রম আবশ্তক এবং আরও আবশ্তক দেশীয় শিক্ষিত 

ব্যক্তিগণের সহানুভূতি ও সহকারিতা । এই সকল বিষয়ের সংযোগেই কৃষি উন্নতি 
সম্ভবপর। কৃষি-বিভাগ যদি অপরাপর বিভাগের ন্যায় সাধারণ হইতে দূরত্বের ভাব 
ছাড়িয়। দিয়। সাধারণকে নিজ কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন ভাহাহইলে রুহির 

উন্নতি হইন্ডে অধিক বিলম্ব হঈনে না । 

ন্যাপস্যাক স্প্রেরার 

আঙ্গুর ক্ষেতে বোর্দে। মিশ্রণ ছিটান হইতেছে । সহজে আরোক ছিটান বায়। 

»ইন্ভা 'অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন করা যায়। 'আারোক কেমন বাম্পাকারে বাহির হইছেছে, 

দেখুন, 



২য় সংখ্যা । |] - ;, পীত্রাদি ৫৭ 
শপথ সম পপ এপ্রিল ৯৬ পাপ লো এ ০ পোপ কপ লি ৭ এ রি পা গত ০৯০৮০ প্র ও কিল পপ পপ 

উই-- 
শ্রীকাঁলী কুমার মঞ্তুনদার-কীচড়াঁপাড়! গোশাল। 

উইয়ের উৎপাতে আমার গোলাপ বাগিচা নষ্ট প্রায়, প্রতিকার বলিয়া দিয়া 

বাধিত করিবেন । 
ৰৈ 
-্তর-_- 

গোলাপ ক্ষেতে রেড়ির খৈল সার ন্যবহ।র করিবেন। ক্ষেতের মধো কোন 

স্টনে উইয়ের টিপি ঝ! বাস! গাকিলে তাছ। তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়। দিয় তাহাতে জল ঢালিয়। 

গর্ভটি জল পুর্ণ অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিলে ই মরিরা যাইতে পারে । উইয়ের বাস। ভাঙ্গিয়া 
তাহাতে চিনি বা গুড় ছড়াইয়া দিলে, মিতার লোভে পিপীলিকা আসিয়া! যুটে। 
পিপীলিকায় উইপোকা নষ্ট করে । ক্ষেতের স্থানে স্তানে গড ৰা চিনি রাখিয়া দিলে 

ক্ষেতময় সারি বদ্ধ পিপীলিকার গতায়[ত হইবে | শব্রুর আসা বাওয়। দেখিলে উইগণ 

সেস্থান পরিন্াাগ করিতৈ পারে । শক্রু হইতে দূরে গাকা কীট পতঙ্গীদির স্বাভাবিক 

নিয়ম । 

আনস্তমুল-__ 

শ্ীপ্রতুল চন্দ্র বিছ্যাবিনোদ কবিরাজ্--কলিকাতা 

আমি আমুর্বেদোক্ত ওষধ ব্যবসায়ী” আমূর্বেদমতে সালসা' প্রস্ততকরণার্থ আমার ভাল 

অনস্তমূলের আবশ্তক। কলিক।তার উপকণ্ঠ হইতে বেরা যে অনন্নূল বিক্রায়ার্থ সংগ্রহ 

করিয়। 'আনে তাহা তত ভাল নহে।” ইহাও প্র শ্রেণীর উদ্ধিদ বটে কিন্তু যে অনন্তমূল 
'্রষধে ব্যবহার হয় তাহা অতি স্ুঘ্রাণযুক্ত এবং তাহার ডাটা ও পাতা এই অনন্ত মূল 

হইতে আকারে ও বর্ণে কিঞ্ং বিভিন্ন । ভাল অনস্তমূলের দাম কত? 

উত্তর-_ 
কলিককাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজগণ কোথা হইতে অনস্তমূল সংগ্রহ করেন, 

খোজ লইতে পারেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ওষধাগার বেঙ্গল কেমিক্যাল ও 

ফার্শ্মী দিউটিকাল ওয়ার্কস্ যথেষ্ট পরিমাণে অনস্তমূল ব্যবহার করেন, তথায়ও খোঁজ লইতে 

পারেন। আমরা জানি যে, সিংভূম ও মানভূম অঞ্চলে প্রচুর অনন্তমূল পাওয়! যায় এব? সে 

অনন্তমূল নিশ্চয়ই ভাল জাতীয়। প্রুষক* পত্রে বহুপূর্বের শ্রীযুক্ত যোগেশ্টচন্দ্র রায়, 
(5৮৮09777010) পুরুলিয়া, মানভৃম হইতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি অনস্তনুল ৩০৩ 



৫৮ কষক- জৈষ্ঠ, ১৩২২ [১৬শখণ্ড। 

হইতে ৪০২ টাকা মণ দরে সরবরাহ করিতে পারেন। _ সাহার দূর কম কিঘা অধিক 
ঘাচাই করিয়৷ দেখিতে পারেন এবং তাহাকে পত্র লিখিয়৷ নমুনা আনাইতে পারিবেন । 

ইউক্যালিপটস-__ 
শ্লীগোপাল কৃষ্ণ দাস,-_-গোপালপুর মেদিনীপুর 

কত রকমের ইউক্যালিপটস্ আছে, তাহাদের ব্যবহার কি? এখানে গাছ পাওয়া 

ঘায় কি না? গাছ তৈয়ারী করিলে তাহ! আরকর হইবে কি না? 

উত্তর_ 
ইউক্যালিপটস্ অনেক জাতীয় আছে তন্মধ্যে আধর! ভারতবর্ষে ছই জাতীয় 

ইউক্যালিপটসের আমদানী দেখিতে পাই। ১। সি্রওডোরা (799815169 

01071090019), ২। গ্লোবিউলস্ (11598150608 01080105) । ইহাদের পাতায় 

ইউক্যালিপটস্ তৈলের গন্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শুনাযায় যে ম্যালেরিয়! 
প্রধান স্থানে রোপণ করিলে এই গাছের হাওয়ায় দূষিত হাঁওয়! নষ্ট হয় ও স্বাস্থা ভাল হয়। 
এনঘ্যতীত ইহার কাষ্ঠ নানা কাজে লাগিতে পারে। ইহার গাত্র হইতে এক প্রকার 

আঠা নির্গত হয়, উহা! তৈলাক্ত। ইহার নির্য্যাস হইন্ডে তৈল প্রস্তত হইতে পারে। 
এই অন্ত ইউক্যালিপটস্কে গম বুক্ষ (07317) 099) বলে। ইউক্যালিপটস্ গ্লেমবিউলাস্্কে 

বগম বৃক্ষ বলে। আঠা প্রভৃতি কাজে লাগাইতে পারিলে এবং কাষ্ঠ, গাছ বড় হইয়া 
বাবহারপোযোগী হইলে এর জাতীয় গাছ হইতে লাভ হইবে ইহা নিশ্চয়। 

নাইট্রোজেন, ফস্ফারাস, পটাস্ সার__ 
শ্রীমথুর! চন্দ্র সোম- -কেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট 

এই সার গুলি পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়া! যায় কিনা, কোথায় পাওয়! যায় জানিতে 

ইচ্ছা করি। 

উত্তর-_ 
সোর৷, নাইট্রোজেন প্রধান সার ; হাড়ের গুড়া, ফন্ফারাস প্রধান সার ? ছাই, 

পটাস প্রধান সার। সার সম্বন্ধে গত পূর্ব মাসের কবকে আলোচনা! আছে। শ্রসন্থির 
এই সম্বন্ধে সতন্ত্র পুস্তক রহিয়াছে_ শ্রীযুক্ত নিবারণ চক্র চৌধুরী প্রণীত “কৃষি-রসায়ন” 
গ্রন্থ পাঠে আপনার সার সম্বন্ধে সকল জ্ঞান লাভ হইবে। এই সকল সার কলিকাতাঁৰ 
“বাজারে ও ভারতীয় কৃষি-সমিতির নিকট পাওয়া! যায়। 



য় লংখ্যা |] 

জমির পাইট.__ 
শ্রীকৃষ্তিবাস নন্দী মোক্তার, বোলপুর । 

বর্ষার শেষে জমিতে চুণ দিয়! চাষ দেওয়া ও আশ্বিন কান্তিকমাসে সার খাওয়াইয়া 
জমি ফেলিয়া! রাখিয়৷ পরে সময় মত ইক্ষু বসাইবার উপদেশ দিতেছেন কিন্ত আমি এই 
বৎসরই মাঘের প্রথম হইতে চাষের উদ্ভোগ করিতেছি আপনার উপদেশ মত বর্ষার শেষে 
এঁ সব কাজ করিতে গেলে এবংসর ইক্ষু বসান হয় না। আমি ইক্ষু বসাইবার মতলবে 
জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং জমি প্রায় ১৮ আঙ্গুল গভীরহকরিয়! ক্লৌদাল 

দ্বারা কোপাইয়৷ দেওয়ান হইয়াছে । ইহার ফলে উপরের সারযুক্ত মৃত্তিক। নিয়ে পড়িয়! 
গিয়াছে ও নিয়ের অশটাল মাটা উপরে উঠিয়াছে ও তাহা মোটা মোট! চাপড়া অবস্থায় 
রৌদ্ডে শুষ্ক হইতেছে । অদ্য ৩৪ দিন এ কাধ্য কর! হইয়াছে, আরও ৩1৪ দিন রৌদ্র 
খাওয়ার পর লাঙ্গল দিয়া এ মাটা উপ্টাইয়৷ দেওয়! হইবে, পরে ৩।৪ দিন পরে পররূ্প 

করিব। ইহীতে ক্রমান্বয়ে ৩৪ দিন পরে পরে পাঁক মাটি চুণ 'ও গোবর সার দেওয়া 

হইবে ও প্রত্যেকবারে সার প্রয়োগের পর লাঙ্গল দ্বার! মাটা উপ্টাইয়৷ মই দিয়! ভগ্ন কর! 
হইতেছে তাহাতে যে সকল ঢেল! অন্গ্ন থাকিবে তাহ! লোহার খেটে দিয়! ভাঙ্গিয়। 
দেওয়াইয়। মাটি ও সার রীতিমত মিশ্রিত কর! গেলে, প্রত্যেক চারার গোড়ায় তরলীরুত 

পচনোন্ুখ রেড়ীর খৈল /* ছটাক দিয়! চার! বসাইয়৷ সেচ দেওয়া! ও পরে অন্তান্ত পাইট 

কর! ও খৈল দেওয়া হইবে। 
এক্ষণে আমার জিজ্ঞান্ত এই যে উপরোক্ত রূপে চুণ ব্যবহার করায় ইক্ষুর পক্ষে 

কোন ক্ষতি হইবে কি না? 
চুণ ব্যবহার সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্ত এই যে-_ 
(১) যে আটাল মাটি উপরে উঠিয়াছে চুণের গুণে তাহা আল্লা হইবে ও তাহ 

হইতে বন্ধ জোর খুলিয়া! যাইবে। 
(২) মাটি গভীর ভাবে খনন করা হইয়াছে হঠাৎ অত্যধিক বৃষ্টি হইলে জমিতে 

তলার জল সঞ্চয় হইয়৷ ফসলের ক্ষতি হইতে পারে, চুণ তেজস্কর ও জল শোধক, এঁ ক্ষতি 

নিবারণে সাহায্য করিবার সম্ভব। | 

উত্তর__ 

মার্ট যে রকম বারম্বার কোপান ও কর্ষণের কথা বলিয়াছেন এত অত্যধিক 

বার কোপান ও কর্ষণের আবশ্বক নাই। বর্ষা শেষে “যে” থাকিতে জমিটি কোদাল দ্বার! 
কোপাইয়৷ একবার লাঙ্গল, মৈ দিলে জমির টিল ঢেল! সমস্ত ভাঙ্গিয়! যাইবে, যদি ্রকাস্ত 
না যায় তবে কাঠ বা লোহার দও দ্বার! টিল ঢেলা! ভাঙ্গিয় দিতে হয়। এই সময় এক. 
সঙ্গে সার গোময়, নূতন মাটি ও চুণ ছিটাইয়৷ জমিটি চধিয়৷ মৈ'দিয়া সমতল করিয়া লইতে. 

পত্রাি ৫৯ 
| এত ও এসপি ৭ টি ৮5. পদ সস পি ৮০ লীন সী ০ পতি উপর ০ ৩ পি পাসিললী ০৭ সিল শা উিপিত পি পা পঁশিত লীন পা শী শি ভিত পি, লিটা পাট 1৯ পি পি তা শাসিত 



৬* কৃষক-_জ্যে্ট, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড। 
সি শীত লতি আট সি এ এ পি আসি তত পি একি এ তি পি. 5. লী ০ পাস এটি পাটি টি আিজপশিসতা- ঠা রশি ৬ ০ ২ লীজিপরত পি-সিল রাত শি টি পি ০টি বস শহএলিস্ইি ডি আসর সম 

হয়।  ইন্ছ্চার বসাইবার সময় রেড়ীর খৈলের তরল সার দিবার আবশ্বক নাই | চারা 

গজাইলে সার দিয়া গোড়ার মাটি টানিয়া দিয় সেচ দিতে হয়। সকল দিকে লক্ষ্য 

রাখিয়া,্সমর মত সব কাজ করিতে ভয়! অত্তি লোভ হেতু অনাবশ্ক কাজ ব! বাড়া 

বাড়ি কোন কাজ করিতে নাই | 

, এটেল মাটি নরম করিতে চুণের আবশ্যক, সার গলাইতেও চুণের প্রয়োজন। কিন্ত 
মনে থাকে যেন যে জমিতে চূণ প্রায়ই থাকে, জমিতে চুণের অভাব বোধ করিলে তবে 
চু দিবে । অত্যধিক চুণ বাবহারে ক্ষতি আছে। 

জমিতে চুণ দিলে আখে মাজর। ধর! বা ধসাধর! রোগের প্রতিকার হয় লা। সে 

রোগের বীজ, বীজ ইক্ষুতে থাকে। চু অনেক কাঁটাদির প্রতিষেধক বটে। ধসাধর! 

বা মাজরা ধরা রোগের প্রতিকার করিঠে হইলে নি-রোগ বীজ ইক্ষুর সন্ধান করিতে 

হইবে এবং সেগুল ভুতের জলে কিছু কাল ডুবাইয়। রাখিষ্কা তার পর ক্ষেতে বসাইচে 

হইবে। 

গোলফল পাট বাজ-_- 

শ্ীভুজঙ্গভৃষণ গোন্বামী, পোষ্ট গোকর্ণপুর, বঙুপুর | মূশীদাবাধ । 

এবার ফাইবার একস্ পাট কিনলো সাহেব 'আমাদের এখানকার চাষীদের গোল. 

ফুলের পাটবাজ লইবার জন্য আমাকে প্রবৃত্তি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের 

বিষয় কৃষকের! এঁ বীজ লইতে অনন্ত । 'আপনার নিকট এ রকম বীজ পাওয়া যায় 

কি না যাহা ৩1৪ হাত বাণের জলে কাতর না হয় লিখিবেন। “ডোরাদার মারিচ৮ আখে 

সার কি দিবে? আমাদের এখানে পুড়ী ও কাজলী আখে বিধায় মাত্র ৬১।৭* মণ 

গোবর সারে উৎকৃষ্ট গুড় ১*৮ মণ নিঘায় ফলে, জমি খুব উর্বর । পত্রোত্তরে বাধিত 

করিবেন। 

উত্তর__ 

তিন বলিতেছেন যে তন্ততত্ববিদ (7199 )30297৮ ) ফিন্লো সাহেব 

গোলফল পাটেন চাষ করিতে অন্থুরোধ করিতেছেন। : ইহ ভালঙ্জাতীয় পাট বটে, ইহার 

শান্ত্রীয় নাম 007:010078 081)591818- জলা জমিতে ইহারও চাষ চলিতে পারে । 

গাছ যদি এক কালে ডুবিয়৷ ন! যায় তবে গোড়ায় ৩৪ হাত জল জমিলেও ইহার গাছ 
*মরিবে না। বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাইবেন । িনিরিটারির বনী 

সদগ্ক টিলিয়! গিয়াছে । রর 



২য় সংখ্য। ] |... পজ্ঞাদি ৬১ 
টিপছি সি সস সিসির সি লী পিসি এন এ সস আশি জি সী শশী পি পিপি শীত টি ৮ শি - শীত ৩৩০০৯ সিতপী তি পতিত - লি ০৩ পিপল সী পেশী সাপ  অ সপ সরি ০. 2 1৯ লিপ ০ 

ভোরাঁকাটা মরিসস্ ইক্ষু_ 
আপনার জমি উর্ধরা হইতে পারে কিন্তু বিঘায় 

৭।৮* মণ গুড় উৎপন্ন করে। ইহার ক্ষেত্রে কেবল গোবর সার দিলে চলিবে না, 

বিঘা ২2 মণ হিসাবে রেড়ীর খৈল দিবেন । 

বরিশালে রুমি-ভবন-_- 
ব্ঙগীয় গবর্ণমেণ্ট পরিশালে ফ্ষি এরদশন-ভবন খুলিবেন, 

তাহার উদ্থোগ চলিতেছে, নানা স্থানে যে সকল উৎরুই্ ফসল জন্মে তাহা! এই ভবনে 

পক্ষিত « পদশিত হইবে । ( কাশাপুর নিবাসী 

চিরুণীর কাঁরখানা_ 
লর্ড কারমাইকেল আদেশ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাহার 

নিজের জন) আবগ্তক চিরুণা যশোহরের কারথানা হইতে গৃহীত হইবে। রঙ্শ্বরের 

স্বদেশী প্রীতির পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি ;---বর্তমান সহীন্গভূতিও' তাহার 

সহৃদয়তাস্চক | 

রসায়নিকের বদান্তা-_ | 
__. ডাক্তার প্রকুর্নচন্্র রায় পঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঠালয়ে রসায়ন সন্ধে 

কয়েকটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত উক্ত বিশ্ববিষ্তাল্ বক্তার সম্মান-বৃত্তি হিসাবে 
কিছু টাক৷ দিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র সেই টাকা পঞ্জাব বিশ্ববিস্থালয়ের হ'তে 
প্রত্যর্পণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যেন ইহা! রসায়নচ্চায় ব্যর়িত হয়। উশ্বরানণহে 
প্রফল্পচন্ত্র দীর্ঘজীবী হউন। 

কৃত্রিম ছুপ্ধ_ | 
ইংরেজীতে একটী প্রচলন আছে অভাব আবিষ্কারের জনয়ডী। 

আব্রকাল খাঁটা ছুধ পাঁওয়। যেরূপ হৃ্কর হইয়াছে, তাহাতে "লোকে যে গব্য ছার 

পরিবর্তে কৃত্রিম হুপ্ধ আবিষারে শ্বতত পরতঃ চেষ্টা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য হিঃ? 

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, সোয়াবিন' নামক এক প্রকার সীম হইতে কত্রিম হস্ক 
্রস্তত হইতে গানে। প্রস্তুত প্রণালী এই-_সিমগুলিকে কিছুক্ষণ পরিষ্কার ভলে 
ভিঞাইয়া রাখিতে হয়, তার পর তাহাকে মাত্রান্ুয়াী চিনি ও ফসকে স্বৰ পাস 



৬২  ককষক-_জ্যে্, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
শশী লি, লরি ক পিসি পি সি ০০৯১ ৯ পট পা পসরা পি লা পিছ এপস এ 

“সহযোগে সিদ্ধ করিতে ₹ হয়। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহাকে জমাট গে সায় ঘন ও 
সাদা দেখায়। কি স্বাদে, কি থাগ্ঠ হিসাবে ইহা জমাট হুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে নিকষ 
নহে। অবশেষে জল মিশীইলে কৃত্রিম ছুধ ও খাঁটি ছধে কোন পার্থক্য বুঝা যায় ন!। 
আজকাল বাজারে যখন সকল জিনিসেরই নকল বাহির হইয়াছে তখন ছধের নকল না 
কাটিবে কেন? 

তালের গুড়--- 

বিহারে বিস্তর তালগাছ দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্ত তালের রঃ 
হইতে কি উপায়ে গুড় প্রস্তত হয় বিহীরবাসিগণ তাহা অবগত নহেন। তাই বিছা 
উড়িঘ্যা প্রদেশের “কৃষক” পত্রিকায় তালের গুড় প্রস্তুতের কথা আলোচিত হইয়াছে 
বাঙ্গালায় মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচুর তালগুড় তৈয়ারি হ্ইয়া থাকে৷ ফলবান্ বৃক্ষেই 
রসের সঞ্চার অধিক। প্রতিবৎসর ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত তালগাছের রস 

পাওয়৷ যায়। উল্লিখিত কৃষি পত্রিকায় প্রকাশ।__বিহারে ইত্তর লোকেরা গুড় প্রস্তুত 
না করিয়া, কোলের রসে তাড়ি জমাইয়! থাকে । তালরসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে 
শতকরা বারভাগ শর্কর! পাওয় বায় অর্থাৎ এক সের রসে প্রায় আধপুয়া চিনি প্রস্তুত 

হইতে পারে । খেজুর রসে শর্করার অংশ এত অধিক নহে। এক একটা তালগাছ 
হইতে গড়ে বাধিক আড়াইমণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে তালরন অধিক্ষণ তাজা 
রাখা সহজ. নহে, তজ্জন্ত গাছে বীধিবার পূর্বে ভাড়গুলিকে ভাল করিয়া আগুনে 

পোড়াইফ়া তাহার মধ্যে অল্প চুণের গোল! দিতে হয়। এ প্রক্রিয়া বাঙ্গালার শিউলিগণ 
ভালরূপ জানে। কৃষিপত্রিকায় প্রকাশ, ইহার পরিবর্তে অতি অল্প মাত্রায় “ফকন্মেলিন 

ব্যবহার করিলে আরও নফল পাওয়া ধায়। ফলতঃ একই স্থানে প্রচুর তাল ও থে্ুর 

গাছ থাকিলে বারমাস চিনির কারবার চালান যাইতে পারে । | 

টাঙ্গাইলে অন্নক্ট__ 
টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাথুয়াজানী গ্রামে 'অনেক কর্কারের 

বাস। এবার তাহাদের ব্যবস। প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। য কিছু উপার্জন করে তাহা 
হবার! তাহাদের আহারের সংস্থান হইতেছে না। কর্ম্কারবর্গ বহু কষ্টে দিন কাটাইতেছে। 
কেহ একাহারে, কেহ অনাহারে থাকিতেছে। রজনী এবং রাধারুঞ্চ কর্ধাকারের 
অবস্থা! এমনতরী শোচনীয় যে ইতিমধ্যে তাহার!"২ দিন উপবাস ছিল। আলিদাকান্দা 

গ্রা্ণের ২ জন যুবক তাহাদের অবস্থা অবগত হুইয়! অর্ধ মণ চাউল সাহাধ্য করিয়াছেন।' 

যুবকয় অশেষ ধন্তবাদের পাত্র। ইহা"ারা কর্মাকারদবয় ৩ দিন চালাইন্াছে পি 
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এইরূগ দশা এখানে অনেকের র হ্ইয়াছে-_লচ্ছার ত ভয়ে অনেকে ” ভাহা প্রকাশ 
করে না। চাউলের দর খুব চড়িয়া গিয়াছে, সমস্ত দ্রব্যই অগ্রিমূল্য--আলিসাকান্দ। 
সেবক সম্প্রদায় অনাহারক্রিষ্টদিগের তত্বাবধান করিতেছেন কিন্ত তাহাদের কোন 
তহবিল নাই তাহার! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ/! করিতে হীচ্ছুক হইয়াছেন, এবার ভিক্ষা 
দিবার লোকের অভাব। 

এবার এ অঞ্চলে আম নাই। এক শ্রেণীর পতঙ্গ আসিয়া আম গাছের পাত খাইয়া 
ফেলিয়াছিল। আম থাকিলে বহু লোক আম খাইয়া বাঁচিভ। 

এতদিন বৃষ্টি না হওয়াতে আবাদের পক্ষে বড় অন্ুবিধ! হইয়ছিল। কয়েক দিন 

হইল বেশ সুবৃষ্টি হইয়াছে । 

বাগানের মাসিক কার্য 

আষাঢ় মাস। 

সজীবাগ 1 শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্ততি হইতে হইবে। আমন বেগুনের 

তল! ফেলিতে হইবে । এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শাতের শসা, লাউ, বিলীপ্তী বেগুন 

পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হুইবে। 
পালম্ শাক, টমাটোর জল্দি ফদল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে 

হইবে। বিলাতি স্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই। 
মকাই ( ছোট মকাই ) এবং দে-ধান চাষের এই সময়। 

হলুদ, আদা, জেরুজালেম, আটিচোক, এরোরুট প্রল্তুতির গোড়ায় মাটি দিয়! দীড়া 
বাধিয়া দিতে হইবে । দীড়! বাধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি ভয় এবং গাছগুলি জলে গোড়। 

'আন্ন। হইয়া পড়িয়া যাঁয়ি না । 

ফুলবাগিচা ।--দোপাটি, ক্রিটোরিয়া (অপরাজিত৷ ) এমারন্থপ, কল্সকোম্ব, 

আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপন্ম (98171009৬91 ) মার্টিনিয়া, ক্যান! ইত্যাদি ফুলবীজ 

লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা! করিয়া 
অন্যত্র রোপণ কর! উচিত । 

গোলাপ, জবা, বেল, ফুই প্রতি পুণ্প বৃক্ষের টা করিয়৷ চারা তৈয়ার করিবার 
এই উপযুক্ত সময়। 

জবা, চাঁপা, চামেলি, ধূই, বেল প্রস্থৃতি ফুলগাছ এই নময় বসাইতে হয়। , 

ফলের বাগান__বর্ধা নামিলে আম, লিচু, পিয়ার প্রহৃতি ফলের গাছ বদাইতে হয় ] 
বর্ধান্তে বসাঈলে চলে কিন্ত সে সময় জল দিবার ভালরূপ,বৃন্দোবস্ত করিতে হন্স। এখন-- 



। ৪  ক্কষক__স্্ৈঠ, ১৩২২ ১৬শ- খণ্ড । 
পি 55855858 77285: 

ধন ঘন বৃটিপাত ইয়ার কিছু খরচ বাচিযা যার, কিন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, রানার 
জল স্বুসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, ল্চি, কুল, পিচ, নান! প্রকার লেবু গাছের 
সিল কলম করিতে আর কাল বিবঙ করা উচিত নছে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি 

পি দিয়া এই মুমিয় কলম কর! ষাইতে পারে। এই প্রপায় কলম করাকে লেয়ারিং 
| (195972106 ) করা বলে। .. 

আনারসের মোকা বদাইয়৷ আনারসের আবাদ বাড়াইধার এট উপঘৃক্ত সময় ।. 
আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপঞ্জাম প্রন্থৃতি গাছের বীষ্জ হইতে এই সময় চার! 

ঠতর়ারী করিতে হয়। পেঁপে বী্গ এই সময় বপন করিতে হয়। 

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গো ডা খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ধার জল খাওয়াইবার 

.এই সময়।  কীঠালের ?গাড়। খুঁড়িয়। দিবার এখন 'একটু বিলম্ব আছে । ফল শেষ হইয়! 
গেলে তবে গাছের গৌঁড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় এ সফল গাছের গোড়ায় গোবর 
দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা । হাড়ের খাড়া ডিন “ময় দেওয়া যাইতে 

পারে। রি রী 

- আরকর বৃক্ষ, যথা- -শিশু, সেগুন, মেহগি, দির, শনির কাঞ্চন প্রতি বৃক্ষের 

বীজ 'এই সময় বপন কর উচিত। 
হার্ট বেড়ার বীজ ছ্বার৷ বেড়া প্রস্তত করিবেন, তাহারা এই বেল! সবেষ্ট হউন। 

এই বেল! বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ধার মধোই গাছগুলি দক্সর মত 

গজাইয়া উঠিবে। 
শহ্যক্ষেত্রে--কষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার উড়িয্যা ও 

আসামের কতকম্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্তের 'আবাদ লইয়! বড়ই বাস্ত। 
'াট বোন! প্রায় শেষ হইয়। গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট. তৈয়ারী 
হইয়া গিয়াছে । তথা হইতে নূতন পাট এই সমর বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ বঙ্গে 
'পাট্ট কিছু নাবি হয়, কিত্ব এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি,নাই। ধান্ত রোপণ 
* শ্রাবণের শেষ হইয়! যায়। 

.. বর্ষকালে ঘাসু.এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সক্জী ক্ষেতে 
মধ্যে মধ্যে দিড়ানি দেওয়। উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও 
জাবশ্তক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়৷ তুলিয়া দিলে ভাল হয়। 
আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে 
তাহাদের বংশ বুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। 

পার্বত্য প্রন্নেশে কপি চার! ক্ষেত্রে বসান হইতেছে । পুজার পূর্বেই পার্বত্য প্রদেশ 
হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইগু'্টী প্রভৃতি আমদানি হয়। 

7 এই সময় পার্বত্য গ্রদেশে সুর্য্যমুখী, ভিন্ি়্া, কক্সকোন্ব, কেপ গাদা, দোপাটী অভভূতি 
ফুল বীজ হ বপন করা হইতেছে। 

নাতি 
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৮ 1.0] 1976০ ডিস, 241 0০ [২৮,9, টি তকালেরী জী ও লিঃ 

স. (%]যা)া। কত 18 | দেনী সন্ডী পরগুয়ী ঢে ডিস, লঙ্কা, মূলা, গ্লাটনাই 
১1:১৯] 1111381ত 

40০ 95184186580, (0815, ফুলকপি, টাটো, বরবটি, ্ট্মশা, ডেঙগো 
“প্রহৃতি ১০ রকমে "১ প্যাক ১৮৬ ) ফুলবীজ 

খর আমারান্স, বালসাম, গ্লোব আমারা, জ্্ফলাউর়ার 
ধু গাদা, জিনিয়া সেঁলোপিয়া, আইপোমিয়া, কৃষ্ণকলি 
্ব প্র্থতি ১০ রকম ফুলবীজ ১৭ ূ 

আমার টানে ১, মণ নাবা-_পাহাড়ি ধ্গনের উপযোগী 
. সপ 

রা উ পাটের বীজ-বিক্রয়েয় জন্য মজুত 212 ফুলকপি, রুপি, বীট ৪ রকমের 

্ 

রি 2. ৭ * ১ নি 

চি: টন পক সা: রিং এক প্যাক $ণগমটি মাশুলাদি হউন 7৮৯ 
চা আনে । ধারণ বীঙ্গ নি ূ ,ইপ্ডিয়ান গারু্নিং সানিযেন এদিক, 

ফলনাসন দাম: চা মণ, ১০১ নু 

ৃ টাক! রি বাজজর " শতকরা হন টা ্ রি স্জি রং "সার !! সার !! সার প্ 
র নারির হইবে ধাহার*সনশা তিনি ৃ টা”? গয়ানো | 
নর ঢাকাফাশ্খে মিঃ কে, গালি, ডেপুটা - শু নাস ্ 
টা হি. মতুযুৎরু্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে 
রী হেবের | রি /ঠি 
ডাইরেকটার : জব আর তি বি চির হয়া কুল, ফল, স্জীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রতাঞ্গ 

চা প্র কলপ্রদ | অনেক প্রশংসা পত্র আছে বুট টিন 
, টাক. মায় মান্ডল বড় ৯, আনা। , "* টা ই ২ আর, এস, , ফিনলো রর সবকটি 
রী কাইব্যর এক্সপার্ট, বেঙ্গল ? ৭. ্তি়ান গার্ডেনিং এোদিবেসন 
হি নিবি নিক ১৬২ নং বভবাজার সীট, ট, কলিকাতা 



১ ১৯১৫. সীলৈর ন্ তার্ছিন শাম্ধর! জনি রা লিক হইডে উল্ত 

দাইনের পরতিবিপি রপ্ত হইয়াছি * বর্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে টি 

ও তাহার প্র আরও ছয়, মাসকাল পর্যন্ত এই ্াইনপ্াবত বীকিতে। * 

সাধারণের িীমিবারণ ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ণের ান্থির্ছা্ নিমিন্ত খই 

আইন বিধির হইয়াছে । .. মিথ্যা ব। ভয়ীবভ ব। অসন্কোষ:জনক সংবাদ রটনা . 

দর! কিন্ব! কাষ্ট্ত দেশের শান্তির ব্যাঘাত উত্পাদন করিলে দোষী ব্যক্তির কি. 

প্রবীরে দঞ&বিধান করা হইবে তাহারই খ্রিধি বাবস্থা হইয়াছে । ৪ 



কট 

শি স্থল | 

সদ 

্ টি লেকগণেৰ দি সম্পাদক দায়ী নেন] 

উদ্ভিদ দেহে  আলোকের- প্রভাব. .,, ই. ও সি নি 

ধান্েরঁফলনঃ রি ক্ষের্ঠে সার প্রদান তা ্ র্ রি 

সবুজ টার বা রঃ জি সার রঃ ডি রর 

দার্জিলিং আলু এ | ্ 
গাছ ছটা | 
শন্ত সংবাদ... *** 5. হু 2 টির 

পত্রাদি_-- ক? | 

মক্ষিক! পালন ও ধু এ? নী ক যি 

.বৃক্ষাদির উপর ধোয়ার ক্কিয়! রা ৮৬. 

কোচিনে চম্ম পরীগ্গুর কারখানা! চি হর র্ এ রঃ 

চি 

বাগানের জন রা |] রি 

বঙ্গে শিল্প তিচ 

জঙাইরের 1 | 
শ্ররাটে ঈীমের লাক্ষব্রু ... রঃ এ: ৯৪৮ 

[গানের মাসিক ক্ত্্য ১ %% 46 ,.২ ৭ ০০ ৮ এ 



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদদি বিষয়ক মাসিক পত্র 

স্ীপস্পা শী শিস 

১৬শ খণ্ড । 1 সল ১৩২২ সাল । ৰ সংখা ॥ 
পথ এগার 

সর পা পা প
াপ 

স্পা শাস্াপপাপাাািপ 

০১ সা শা পাশপাশি শপ শীত পাপা ০ ১ ৭ পপ জর পপ সপ পা জা 

উদ্ভিদ দেহে আলোকের প্রভাব 

প্রীশশি ভূষণ সরকার লিখিত . 

হু্ধ্যালোক উত্তিদদেহের পোষোণোপযোগী শক্তি সমুচরের সংশ্রবে আসিয়া উদ্ভিদের 

জীবনী শক্তির সহয়তা করে। সচারচার দেখা যায় বে প্রায় সকল উদ্ধিদই সচ্ছন্দে 

বাড়িতে থাকে এবং আপনার দৈহিক সৌন্দয্য বিস্তার করিয়৷ মনুষ্য পশুপক্ষমীর মন 

হরণ করে। কোন একটি উদ্ভিদকে ছুইচারি দিবস আলোকী্তরালে রাঁখিলে ইহার 

বিপরীত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, দেখিতে দেখিতে তাহারা হরিৎ আভা বিবর্জিত ক্ষীণ ও দুর্বল, 

হইয়া পড়ে। কোন কোন উদ্ভিদ আবার এমন আছে যে তাহার। সুর্যের প্রথর 

আলোক সহ করিতে পারে না। অল্লালোকে ছায়াযুক্ত স্থানে তাহারা বেশ'“বাড়িতে 

খাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা তাহাদের সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারে ) দৃষ্াস্ত্বরূপ 

আমরা কয়েক জাতীয় পাম, ফার্ণ, অকিড, নান! জাতীয় বন্লতার নাম উল্লেখ করিতে, 

পারি। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে আলোকে উত্তিদের উত্থান হয় বটে আবার 

প্রয়োজানাতিরিক্ত আলোকে তাহাদের ধ্বংশ হয়। প্রয়োজনোপযোগ্বী আলোক না 

পাইলে উদ্টিদ জগতে হাহাকার পড়িয়া যায়” আবার অত্যধিক আলোকের প্রভাব 

উদ্ভিদ অকাতরে সহ করিতে পারে না। প্রয়োজনপৌযোগী আলোক তাহাদের তাহাদের *গঠন' 

ক্রিয়ার সহায়, অতিরিক্ত আলোক তাহাদের ধ্বংশের মুল। উদ্ভিদের পত্র হরিৎ ০: 

01510707151 অত্যধিক উত্ভতীপে আপনার কাধ্য করিতে অক্ষম এবং .যে' শক্তির 

উদ্বোধনে উত্তিদের গঠন ক্রিয়া সংসাঁধন হয় সে শক্তি আর জন্মিতে পারে না । : 
৯ 



৬৬ কুষক--আঘাড, ১৩২২ * [১৬শ খণ্ড । 
এন ক ২ কিউট এস ভন রস ক ও. ওর ৯ স্ব শে 

সকলেই দেখিয়াছেন ৭ উিদগণ পর দ্বার আলোক রশ্মি পান করিবার জন্য 

সর্বদাই অলোকের দিকে চাহিরা থাকে! পাভাৰ উরিভাগেই বৃক্ষলতার্দের চোখ থাকে 

এই জন্য পাতার উপর ও নি এ গঠন কন বিভিন্ন । কোন উদ্ভতিদকে গৃহমধ্যে 

জানালার ধারে সংস্থাপন করিলে প্র।এহ খা গার যে উন্ছুদ ক্রমশঃ তাহার অঙ্গ প্রতঙ্গ 

জানালার বাহিরের দিকে চাটা চেষ্টা ক:ব ; ইহাতে প্রতিপরন হয় যে আলোকেই 

তাহাদের জীবন, আলো পাইবাব জন্য তাই তাঁদের এত চেষ্টা । 

আলোকের উত্তেজনায় উদ্ছিদি দেহ কত প্রকারের অঙ্গ ভঙ্গি করে। ডাল 

বাকাইয়। হেলিয়৷ ছুলিয় কখনে। তাহারা আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, আবার অবস্থা 

বিশেষে কখনো আলোক হইতে দূরে যাইবার জলন্ত চেষ্টা করে। রাত্রির 
অগ্ধকারে বা মেঘাবুত দিনে অনেক গাছের পান্তা জোড় বাঁধিয়। জুড়িয়া যায়, আবার 

আলো! পাইলে খুলিয়৷ যায়। প্রথর কুষ্যালোকে শিরিধ তেঁভুল প্রভৃতি কতকগুলি 

বৃক্ষের পাতাকেও রাত্রির হ্তার স্প্তাবাস্থায় থাকিতে দেখা যায়। বিজ্ঞান আঁচার্ধ্য 

জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ধিদের উপর আলোকের প্রকৃত কার্য সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়া- 

ছেন তাহা এন্থলে টিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। তাহার সহজ 

সিদ্ধান্ত গুলি শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় বেশ সরল ভাবায় বুঝাইয়াছেন। আমরা 
বহুপুর্বে “প্রবাসী” পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়৷ দিলাম। 

তাপ, বিদ্যুৎ ও নানাপ্রক।র রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা-মাত্রেরই উদ্ভিদদেহে প্রভাৰ 

এক | বন্্ মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার জন্ঠ নান! পরীক্ষা্দি করিয়! 

দেখাইয়াছেন ইহাও প্রায় তাপ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদকে সাড়া দেওয়ায় । 

“লতানো গাছের ভাটার ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত করিলে, সেটি ধনুকাকারে 
বাকিয়া যায় এবং ধন্থুর ল্যুক্জ (০০,0০০) পৃষ্ঠ সেই ভূসংলগ *ংশর দিকে থাকে। 

এখন ডাটার উপরের অর্ধে (অর্থাৎ যে অংশ দিবসে ুর্যালোক্ষে ইন্মুস্ত থাকে ) 
পূর্বের মত আলোকপাত কর, এখানেও তাহাকে টিক নর ন্যায় ভুমি দিকে হ্যাজ 
পৃষ্ঠ হইয়! বাকিতে দেখিবে। এই ব্যাপারটি সধিখ্যাত দ: ৩ .- ভ্রারেসের (35 798) 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । উদ্ভিদবিদ্ হ্যাক” ১05) সাহ্বও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া- 

ছিলেন, আলোকের উত্তেজনা উপর নীচে .* নেই দেওর! বাউক না কেন, ছারাবৃত 

নীচের অংশটাকে নুযু্জ পৃষ্ঠে রাখিয়া! লহানানেহ বাকিক়্া ঘাট। 

ডি ভ্রায়েস্ সাহেব পূর্বোক্ত ব্যাপারে ব্যাখ্য!নে বাঁলয়াছেন,_লতানো গাছের 

উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় নুর্যালোকে উন্মুক্ত থকে, এবং নীচের অংশ ভূনংলগ্ন থাকার 

তাহার্তে কখনো মালোক্ষ* পড়ে না; এই অন্য শতার নীচের এ উপরের পিঠেয় 

কৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হুইর। গড়ায় । এখন পৃথক ভাবে উপর নীচে আলোকপাত 

২ সা সি হি শিক পিজা সিকি আও এ আত নটি পানিও বলে ১ পান্টি আর এত উর তর শি লিপাসিএ খা পি বস্তি রি আলি বসি. ০ 



সংখ্য! | ] উদ্ভিদ দেহে আলোকে প্রভাব ৬৭ 
পা জপ তি তি উপল "০৯ তত. শিপ, পি এ এসপি এন ৩০৯৬ পাস” আসর পরা বাট. ও এ সস্তা - পি সস পাপী ক্স ০০৯ জাপা রন এস ইউনি 

করিলে, উপরার্ধ যে । আলোক হইতে দুরে, এবং লিজা লেঃ গজের লিকটব্তী 
হইয়। সমগ্র লতাটিকে একই দিকে বাকাইয়! দিবে ভাহাতে অং 4 কি? 

লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালাকে উন": *:..1-, ছ্ায়াবৃত পৃষ্ঠের 
তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব থাকার সম্ভাবনা খে; কিন্ত সেই বিশেষত্ব 
যেকি, এবং আলোকের উত্তেজন! কি প্রকারে কাজ করিয়৷ লতার ডটাকে একবার 
আলোক হইতে দূরে এবং আর একবার আলোকের দিকে টানিয়৷ লয়, ডি ত্রায়ের 

সাহেবের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়! যায় না । সাধারণ লোকে 
সহজ বৃদ্ধিতে যাহা বুঝে, তিনি তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়া নিস্কৃতিলাভের 

চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র । 

আলোকপাতে যে কেবল লতার ছায়'বত অংশটাই ন্যুজপৃষ্ঠ (০০10০৪,৮০) হয়, তাহ! 

নয়। আচার্য বন্থ মহাশর নানাজা তীয় গাছের পত্রমূল* (7)151),0) উপর ও নীচে 

আলোকপাত করিয়৷ দেখিয়াছেন, এখানেও পাতাগুলির বোটা ঠিক লতারহই মত 

নীচের দিকে ন্যুজ হইয়া পড়ে। সুতরাং লতা পাতা উভয়েরই ন্তাজতার কারণ যে 

এক তাহা! আমর! অন্রমান করিতে পারি। আচার্য বস্তু মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 

দিগের ন্যায় বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, 

পুর্ব্বোস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা! আরান্ত করিয়াছিলেন, এং শেষে 
আলোকের সহিত ডাল পাতার বক্রতার প্রকৃত রহশ্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। 

উদ্ধিদদের দিবা নিদ্রা (11017791] 919917, ০৮ 18,8,091191010)181) পাঠক 

অবশ্যই দেখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি গাছের পাতা যেমন বুজিয়া আসে, 
দবিগ্রহরের প্রথর রৌদ্রেও এ রকম পাতা বোঁজা দেখা যায়। ইহাকে উদ্িদবিদগণ 

উদ্ভিদের দিবানিদ্রা আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাস্থ হইয়া 

আধুনিক উদ্ধিদবিদগণের , আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন ফলই পাওয়৷ যায় না। 
স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পয্যন্ত কেহ এই ব্যাপারের 

কারণ দেখাইতে পারেন নাই। নুপ্রণিদধ পণ্ডিত ডাকুইন্ বলিয়াছিলেন,--ডীব্র 

আলোক গাছের পক্ষে অপকারী, তাই তাহারা পাতা গুটাইয়। দ্বিপ্রহরের তত্র 

আলোকের অপকারের হাত হইতে নিষ্কতিলাভ করে। ডারুইনের এই ব্যাখ্যান 
কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা! পাঠক বিবেচনা! করুণ, এবং এ উক্তিটি বা।খ্যান পদবাচ্য 

হইতে পারে কিনা তাহাও দেখুন | 
85825 55৮ 122851-5: 5০5 

*' লজ্জাবতী শিরিষ পরস্ৃতি অধিকাংশ ংশ সট-ও ওয়াল। গাভেরু পাতা যেখানে শাখ।র সহি ত সংলগ্ন থাকে, 

সেই স্থানে 7১81%11)009 নামক এক বিশেষ অঙ্গ দেখ] মায়। ইহার উদ্ধ ও নিয্নাদি সমান উত্তেজনীশীল । 

পূর্ষেরাস্ত গাভগুলির পাতার উঠানাম। ইত্যাদি বাপার এ 1১11৮117115 এর দ্বাব! নিয়মিত হইয়। থাকে। 

আমর পাত্রের এ বিশেষ মঙ্গটিকে “পত্রমুল” নামে অন্িহিত করিতেছি ৮ 



৬৮ কৃষক--আবাঢ়, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
ওসির পপির সস এসি শপ এ ও রিারেরারহ ব্রার স্টিকি 

এখন আচার্য্য বনু মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নানা প্রকার বাকাচোরার কি: 
কারণ নির্দেশ করেন দেখা যাউক। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে, লাউ বা কুম্ড়া 
প্রস্ভৃতি লতানো৷ গাছের চারাকে সৃর্য্যরশ্মির অন্তরালে রাখিলে, প্রথম দিন কতক সেটি 
সাধারণ গাছের স্তায় খাড়া, হইয়! বাড়িতে থাকে । কিন্ত ইহার পর ভারাধিক্া প্রযুক্ত 
বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার ধরাশারী হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শারিত 
অবস্থায় বাড়িতে দেখ! যায়। "আচার্য্য বন্থ মহাশয় বলেন, গাছ ষথন শুইয়া পড়ে, তখন 

তাহার প্রত্যেক ডাটার উপরকার অংশট! হূর্য্যালোক উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের 
উত্তেজননীলত| অনেক কমিয়। আসে। কাজেই উপরার্ধের তুলনায় নিয়াদ্ধ সাধারনত: 
অধিক উজনশীল হইয়! পড়ে । 

মনে -করা যাউক, পূর্বেক্ত প্রকটি ড'টার উপরার্ধে মালোকপাত কর! গেল। 

এখানে উপরট। অল্প উত্তেজনশীল বলিয়। আলোকের উত্তেজন! তাহার বৃদ্ধির কোনও 

পরিবর্তন করিল ন1, এবং প্রকৃত উত্তেঞ্নাটি আড়াআটি ভাবে অধিক উত্তেজনশ।ল নিয়্ার্ে 

পৌছিয়া, সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করিয়৷ দিল। কোন জিনিষের এক অংশ যদি অপর 

অংশের তুলনার অধিক প্রসারণশীল হ্য়, তবে এই অসম গ্রসারণের দ্বার৷ সেটিকে 

ধন্থকাকারে ঝাকিয়! যাইতে দেখ! যায়। ধনুর নুযুজ পৃষ্ঠ (0০075০৪,৮৪) অল্প প্রসারণশীল 

ংশের দিকে থাকে । এখানে ড'াটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা । কারণ 

উহার উপরার্ধের বৃদ্ধি প্রায় অক্ষুপ্ন রাখিয়া! এখানে কেবল নিম্নার্দেরই বৃদ্ধি কমিয়া 

আসিতেছে, কাজেই লতা্টর ধন্ুকাকারে বাকিয়া যাওয়! ব্যন্তীত আর উপায় নাই। 

এখন মনে কর! যাউক, লতার অধিক উত্তেজশীল নিয্ার্ধের উপর যেন নীচে হইতে 

আলোক পাত করা গেল। বলা বাহুল্য আলোকের উত্তেঙ্গন! প্রাপ্থি মাত্র, এ অংশের 

বুদ্ধি রোধ প্রাপ্ত হইবে, এবং প্ররুত উত্তেজনা নীচে হইতে উপরদিকেও আড়াআড়ি 
ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্ধকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। কাজেই এখানেও 

নিম্ার্দের বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক পূর্বের ন্যায় ধন্ুকাকারে বাকিরা! যাই'বে। 
কুম্ড়া ও লঙ্জাবত্তী প্রভৃতি গাছের শাঙ্গিত শাখার উপরে ও নীচে নুকৌণলে 

আলোকপাত করিয়া, শাখার বক্রতার পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান যে অন্রাস্ত তাহ। আচার্ধ্য বন্ধ 

মহাশয় নান! পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া ক্ষেত্রঞ্জ লতাগাছের ডাটা 

প্রভাতহুর্যের আলোক পাইয়া, পরে আলোকের প্রথরত! অনুসারে কি ভাবে বাকিয় 

আসে, তাহাও তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়! দ্রেখিয়াছেন; এবং এই সকল পর্য্যবেক্ষণের 

ফল তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছে।” 

: উদ্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বনু মহাশয্প কি বলেন, দেখ! যাউক। 
এই ব্যাপারটি বুবিবার পূর্বের দুইটি. বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্তক 

১ঙ*। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তেজন- 



গর সংখ্যা] | উদ্ভিদ দেহে আলোকের প্রভাব ৬৯ 
০০০০] 

সি িিশাসাস্িাশিসিীতনী পতল ৮০৮ শা পাানপাম্পান পাম্পি 

শীল হয়, এবং উহাদের উত্তেজন৷ পরিবাহন শক্তি খুব প্রথর থাকে, তবে যে কোন অংশে 
আলোক পাত করা যাউক না কেন, সেটি ধন্থুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে ও ধনুর স্থাৰ পৃষ্ঠে 
অধিক উত্তেজনশীল অংশটা থাকিবে । | 

২য়। উদ্ভিদদেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে যে অংশটিতে উত্রেন্তরন! প্রয়োগ কর! 
যায়, কেবল সেটিকেই ধনুর নুযুজ পৃষ্ঠে দেখা যাইবে। 

আচার্য বনু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল উদ্ধিদ দ্বিপ্রহরে পাত৷ গুটা- 

ইয়া নিদ্রিত হয়, তাহারা সকলেই পত্রমূলযুক্ত (70117)2,090 ) বৃক্ষ । ইহাদের প্রত্যেক 

পত্রমূলেরই নিয়ার্ধ উপরার্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল। বন্থ মহাশয় প্রথমে পালিত 
মাদার ( ঢা5 0111778, [700108,) গাছের ছোট ছোট পাতার নিমীলন লইয়। পরীক্ষা 

আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছিল, ইহার পত্রমূলের উত্তেজনা! পরিবাহুন 
শক্তি তত অধিক নয়। সুতরাং দ্বিপ্রহরে হূর্য।লোক যখন উহার উপরের অংশে আসিয়া 
পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি ভাবে চলিয়া অধিক উত্তেজনশীল নিয়ার্দে পৌছিতে 
পারে না, কাজেই উপরার্দাই বক্র হইয়৷ পড়ে এবং ইহার ফলে পাতাগুলি মাথা উচু 
করিয়৷ জোড় বাধিতে আরম্ভ করে। পালিতা মাদার গাছ ছাড়া, আরে যে সকল 

গাছের পাত৷ উদ্ধ মুখে জোড় বাধিয়া ঘুমায়, তাহা লইয়াও আঁচার্যা বনু মহাশয় পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছ মাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন শক্তির মাত্র। অতি 
অন্ন দেখা গিক়্াছিল। অপরাজিতা লতা ( 01160719, 977,098) এই শ্রেণীভুক্ত । 

দিধালোকের উত্তেজনায় ইহার পত্রমূল বঝাঁকিয়া গিয়৷ পাতাগুলিকে কি প্রকারে উচু 
করিয়। তোলে, পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পা পরীক্ষ/ করিলে স্পষ্ট দেখিতে 
পাইবেন। আকাশের যে স্থানে হূর্্য অবস্থান করে, অনেক সময় অপরাজিত! পাতাগুলি 
সেই দিকে মুখ রাখিরা জোড় বাধিবার চেষ্টা করে| 

প্রথর হূর্ধযালেটুকে উদ্ধমুখ হইয়া! জোড় বাঁধা কেবল কতকগুলি গাছেরই দেখা! যায়, 
ইহ! ছাড়া অধিকাংশ পত্রমূলযুক্ত গাছের পাঁতাই নীচে নামিয়! জোড় বাধিতে চেষ্টা করে। 
এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা যাউক। আচাধ্য বন্থ মহাশয় বলেন, এই 

মকল গাছের পত্রমূলের পরিবাহনশক্তি অত্যন্ত অধিক। এজন্য পত্রমূলের উপরে যে 

ূর্য্যালোক পড়ে, তাহা আড়ামাডিভাবে বাহিত হইয়! উহার নিম্র্জে পৌছিতে পায়। 
কিন্তু পত্রমূল মাত্রেরই নিম্নার্দে উত্তেজনশীলত। উপরের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, কাজেই 
এস্থলে পাতাগুলি সঙ্গে লইয় পত্রমূলগুলি নীচের দিকে নামিতে আরন্ত করে। আলোক- 
রশ্মি কেবল প্রত্যক্ষ ভাবে আগিয় পড়িলেই যে গাছের পাতা পূর্বোক্ত প্রকারে নামিয়৷ 
পড়ে, তাহা নয়, দূরের আলোক বিক্ষিপ্তভাবে আসিয়া এ অঙ্গে লাগিলেইঃ পাতা গুটা, 

ইতে আরস্ত করে। কারণ বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের উপর নীচে সমভাবে পড়ি, 

উত্তেঞজনাশীল নিম্নার্দের উপরেই অধিক কাধ্যকারী হন, এবং তাহাতে এ অংশেরই বুদ্ধি 



গু কষক---আধাট, . ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড | 
সিসি ০ ক ই সি ই পপ 08৯ জট শ্ট্িস ৯  স্ ৬ ৯্উ শ *০ ০সস্ি ৬ পি্ির এসপি সি পম, পি লা ৯ 

রোধ করিয়৷ সেটিকে নীচের দিকে বাঁকাইয়া! দেয়। আমরুল ( 03:8119 ) লজ্জাবতী ও 

শিরিষ প্রভৃতি গাছের পাতা খুব রৌত্রের সময় পরীক্ষা করিলে, পাঠক ইহাদের 
ুরবববণিত দিবা নিদ্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। প্রীতে রৌদ্র উঠিবা মাত্র এ সকল 
পাতা গোটানে দেখা যায় না, কারণ পত্রমূল পরিবাহক্ষম হইলেও আলোকপাত মাত্র 
তাহার উতেজন! নীচে পৌছিতে পারে না । বহুক্ষণ আলোকপাতের পর সেই উত্তেজনা 

ধীরে ধীরে নীচে গির৷ পৌছায়, এবং তখনি গাছের পাতা নীচে নামিয়' জোড় বাধিতে 

আরম্ত করে। 

পুর্ব-বণিত তথ্যগুলি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিদ্রা (5০671690157) ও 
আলোকপাতে পাতার নানাপ্রকার আকার পরিবর্তণ প্রইতি ব্যাপারের অতি হ্থন্দর 

ব্যাখ্যান আচার্য্য বনু মহাশয়ের প্রসাদে পাওয়! গিয়াছে । এই সকল বিষয়ের সংব্যাখ্যান 

এ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারেন নাই, এৰং অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির 

ছুর্ভেস্ত রহহ্য বলিয়া! স্পষ্টই স্বীকার করিয়। অদিতেছেন। আঁচাধ্য বস্থু মহাঁশয় উদ্ভিদ 

তত্বের এঁ সকল বৃহৎ সমন্াগুলির কি প্রকার সুন্দর মীমাংস! করিয়াছেন, তাহ! বুবিবার 
ও বুঝাইবার চেষ্টা করিলে প্রকৃত আনন্দ অনুভব হয়। 

ধান্যের ফলন বৃদ্ধি__ধান্য ক্ষেতে সার প্রদান 

ভারতীয় কৃষি সমিতির উদ্ভান তত্ববিদ 

প্ীশশি ভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 
ধান সম্বন্ধে আমরা বিগত বর্ষের “কৃষকে” বছবিস্বৃত আলোচনা করিয়ীছি। কিন্তু 

তাঁহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না, কারণ ধানই যে ভারতবাসীর একমাত্র 

ধন-_ধানই যে তাহাদের জীবন। দূরদেশাগত কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সহিত প্রথম 
সাক্ষাত হইলে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে, ধান কেমন জন্িয়াছে বল। পূর্ব্বকালের গ্রথাও 
এই ছিল--ভাহারাও বলিতেন “ধানন্ত কুশলং বদ”। | 

দেশে ভালন্ধপ ধান জন্মিলে তবে সমগ্র প্রজার কুশল হয়। (সেই ধান চাষের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় ইহাই সকলের বাসনা । ধারন চাষের রোপণ প্রণালী, ধান চাষের 

কৌশল,স্বদেশী বিদেশী ধান. চাষের প্রথা সম্বন্ধে আমর! কথঞ্চিং আলোচনা করিয়াছি। 
এক্ষণে ধানের ফলন বৃদ্ধির উপ্ৰয় চিন্তা করিয়া দেখা যাক আমাদের চেষ্ট। কতটুকু 



৮০৮ ধানের গাছের ও পাতার 
উদগম হইতে দেখা যাইতেছে না। 
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৩য় সংখ্যা 1 ধালোর ফলন রদ্ধি__ধান্য ক্ষেতে সার প্রদান ৭১ 
৮৩০ বশত শা সিসি তত আর লা 6. কঃ ছি. ন্ধি৬ এগ | পিসি কস এটি শি লস ও 

ফলবততী হঈতে পারে | অধিকাংশ ধানই জলা ভিড়ে হয়, ফল ৷ কথা সমধিক সরস 

জমি ন! হইলে কোন ধানই ফলবান হয় না। এখানে আমাদের আর্ধ্য কৃষির একটি বচন 
মনে পড়িল। “আসশ্বিনে কাহ্ঠিকে চৈব ধান্ত জল রক্ষণম। ন কৃতং যেন মুড়েন তম্ত 

কা শন্ত বাসনা ॥ ধান ক্ষেতে জল রক্ষা করা ধান্ডের বৃদ্ধির প্রধান উপায় । মিহি, 

মোট! হিসাবে বিভিন্ন প্রকার ধানের ক্ষেতে কম বেণী জল রক্ষা করা আবশ্ক।, মোটা 
ধানের গোড়ায় অধিক জল থাক! প্রয়োজন কিন্ত মিহি ধানের জনি কিঞ্চিৎ সিক্ত বা 

সরস থাঁকিলেই চলে । 

গুচ্ছ মূল উদ্ভিদ মাত্রেই আবাদের জন্য জমির উপরিভাগ বিশেষ রূপে কধিত হওয়া 
আবশ্তক | ইহাদের শিকড় নরম, কঠিন মৃত্তিকা ভেদকরা এই সকল শিকড় দ্বার! অসম্ভব । 
ইহারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অধিক দূরও শিকড় চালায় না । ৯ ইঞ্চ হইতে ১ ফুটের মধ্যে 

ইহাদের শিকড় অনস্থান করে সুতরাং ধান চাষের জমিতে ভাসা ভাসা চাষ দিয়! জমিটি 
আল্গ! রাখার প্রয়োজন হর এবং বারম্বার চাষ দিয়! জমিটি নিস্তুণ না করিলে ধানের 

আহার, ঘাবে 'ও বনে খাইয়া ফেলিলে ধান গাছ গুলি কি খাইবে এবং কি খাইয়! শস্ত 
প্রসৰ করিৰে ইহাই সমস্তা। হইয়া পড়ে । খণার বচনে বলে “শতেক চাষে মুলা, তার 

অদ্ধেক ভূল, তার অদ্ধেক ধান”। এত অধিকবার না হউক ধানের ক্ষেতটি শীত, গ্রীন্মে 
দশ বার বার চাষ দিতে পারিলে জমির মাটি আল্গা ত হয়ই অধিকন্তু রৌদ্র বাতাস 
পাইয়া জমি সারবান হইয়া উঠে ও ঘাঁধাদি তৃণের মুলচ্ছেদ হয়। যে সকল ক্ষেতের 

এইরূপ চাষ কারকিত হয় সেই ক্ষেতের ধানের ফলন বাড়িয়৷ থাকে । 

ক্ষেতে সার প্রদান করা ধান্তের ফলন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়--_ 

আমাদের দেশে 
সার বলিলেই আমর! গোময় সারই বুঝি,_-ইহা বাস্বিকই সারের রাজ কারণ ইহাতে 
নাইট্রোজেন, ফল্ষরিক অন্ত, পটাস প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রধান খাগ্ভ গুলি অল্লাধিক 
পরিমাণে 'বিগ্কমান। এঈ সার প্রয়োগে আরও একটা উপকার এই ষে ইহা দ্বারা 
মুন্তিকার স্বাভাবিক গঠনের পরিব্তণ হয়, অতি কঠিন নিরস মৃত্তিকাও গোময় প্রদানে 
আল্গা ও সরস হয়। এই কারণৈই আধ্য খধিগণ গোময়ের এত গু৭ কীর্ভণ করিদ্নাছেন এবং কিরূপ বত্বে গোময় রক্ষা করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়াছেন। আধুনা চাষীরা 
কিছু বিলানী হইয়! পড়িয়াছে, তাই আজ সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে সার সংরক্ষণ 
নিষয়ে যত্ব করিতে তাহাদিগকে বারম্বারু বলিতে হইতেছে । 

গোমন্ন যে অতি যত্বের জিনিষ তাহা নিয়োদ্ধুত রুষি শীস্ত্ীয় ল্লোক হুইতে বেশ 
স্পষ্টই বুঝ! যায়। ভারতে রুষকের এমন সহজলভ্য, স্থলভ ও পরম হিতকর সার একটি$ 
নাই। শাস্ত্রকারেরা বহু পুর্ব্বে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। শাস্ত্রে আছে- . , 

মাঘে গোময় কুটস্ত সংপুজ্য শ্রদ্ধায়ান্বিতঃ। 
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈস্তোলয়েৎ ততঃ ॥ 
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রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ধং কৃত্বা গুগকরূপিণম | 
ফাল্গুনে প্রতিকেদারে গর্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ ॥ 

ততো বপন কালেতু কুর্ধ্যাৎ সার বিমোচনম্। 

বিনা সারেণ যদ্ধান্তং বন্ধতে ন ফত্যপি ॥ 

বিন! সারে ধান গাছ বাড়িলেও তাহাতে ফল হয় না। অনেকে বলিতে পারেন যে সে 
কালে অন্য অন্ত কোন সার মিলিত না, তাই গোময্বের এত আদর ছিল। খণিজ 
অনেক সারের কথ! তখন ভাবিবার অবসর আসে নাই বটে কিন্তু গোময় ব্যতীত হাড় 

. প্রভৃতি সারের সন্ধান লোকে রাখিত এবং গাছ ফলবান করিবার জন্ত গাছের গোড়ায় 
ছাড় পুতিয়া দেওয়া! কিন্বা উদ্ভিদ অঙ্গে হাড় বীধিয়! দেওয়ার প্রথা অনেক সময় দেখিতে 

পাওয়! যায় । এখন যত কিছু সারের আবিষ্কার হইতেছে তাহার কোনটি সংগ্রহ কর! 
অল্প ব্যয় সাধ্য নহে এবং একাধারে এত গুণ, গোময় ব্যতীত অন্ত কোন সারের দেখা 

যায় না। শন্তোৎপাদন ও উদ্ভিদ পালন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গোঁপালনের আবশ্তক । 
গো-বল ব্যতীত আমাদের ক্ষেত্রাদির চাষ কারকিৎ সহজে সুসম্পন্ন হয় না এবং তাহাদের 
মলমূত্র ব্যতীত ক্ষেত্রের উৎপাদ্দিকা শক্তি অক্ষুপ্ন রাখা! সহজ সাধ্য হয় না। এই কারণে 
ধানের ফল বৃদ্ধির কথ! বলিতে বসিয়। গোময় সার সমন্ধে এত কথার অবতারন৷ 

করিলাম। 

ধান্ঠ ক্ষেত্রে গোময় কিপ্।। গোময়ের অনুরূপ যে সকল সার প্রদান কর! যায়:তৎসমুদ্য় 
সাধারণ সার। সাধারণ সার ব্যতীত বিশেষ সার ব্যবহার করিয়৷ ধানের শস্য বৃদ্ধি 
করা যায় । -বিশেষ সার প্রদান করা অভাবযুক্ত সাধারণ প্রজাবর্গের স্থবিধা জনক 

না. হইলেও বাহার! মূলধন লইয়৷ কৃষি কর্ম নামিবেন তাহাদের পক্ষে বা জমিদারগণের 
পক্ষে মঙ্গল জনক । এক গুণ খরচ করিলে দশ গুণ ফল পাওয়া যায়, কিন্বা একবার 

খরচ করিয়৷ জমিতে সার দিতে পারিলে ন্দি জমিতে ৫ বৎসর যাবৎ সেই সারের ক্ষমতা 
থাকে তবে তাহা! সমর্থ ব্যক্তির ভাবিয়। দেখ উচিত। 

আমরা দেখিতে পাই থে চা-বাগানে, রবার বাগানে, সিংহলের নারিকেল বাগানের 

উর্ধয়তা রক্ষার জন্য কতই না চেষ্টা কর। হয়, কত পয়সার সার খরচ করা হয়। ধান 
চাঁধের উন্নতির আন্ত তাহার শতাংশের একাংশও চেষ্টা বা খরচ হয় না। সার দিলে 

যে ফল হয় তাহা আর বলিয়া! বুঝাইবার আবশ্তক নাই, ফলতঃ বারম্বার তাহা দেখ 
.হই্র্ছে। অধিকাংশ ধান্ত ক্ষেত একবারে সার শুন্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এ 
সকল. ল.জমিতে কেবল এক বৎসর সার দিয়! ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না কিনা, প্রথম বৎসর 

সার প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন, ফল দৃষ্ট হইবে না। বৎসর ব্থসর যথা বিহিত সার 

শপ্রযোগ দ্বা। জমিটির সম্যক উন্নতি সাধন ক্ররিতে হইবে তবে মনোমত ফল পাওয়া যাইৰে। 

শীত ০ তাপ স্পিি সী সাত পরী শি - সন জপ লসর ক 



সংখ্য। | ধান্যের ফলন ৃদ্ধি_খান্য । ক্ষেতে সার প্রদান ৭৩ 
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উদ্ভিদ সকলের বৃদ্ধির জন্য র্যালোক, উত্তাপ এবং ং আবহাওয়ার ও ৃত্তিকার, দরসত। 
যেমন আবশ্যক তেমনি উদ্টিদগণ আবার হাইডেজেন, অক সিজেন্, নাইট্রোজেন, গন্ধক, 
ফশ্করস্, পটাস্, চুণ, ম্যাঞ্পোসিয়া এবং লৌহ এই পদার্থ গুলি বায়ু কিন্বা মৃত্তিক। 
হইতে সংগ্রহ না করিয়া বাঁচিতে পারে না। স্থষ্ট জীবের মঙ্গলার্থে এই সমস্ত পদার্থ গুলির 
মধ্যে অনেক গুলি মৃত্তিকা কিম্বা বাতাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিগ্কমান আছে এবং সে 

গুলির জন্ঠ মানুষকে কিছু ভাবিতে হয় না । যাহা আছে বা সহজ প্রাপ্য তাহার জন্য 

চিন্ত। না থাকিলেও অভাব পুরণের চেষ্টা সর্বদা আব্্ঠক । কোন্ উদ্ধিদের জন্য, কোন্ 
শস্তের জন্য কি বিশেষ সার জমিতে প্রয়োজ্য তাহ! স্থির করিবার একটি কৌশল আছে। 
শ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তাহারা জমি হইতে কি কি পদার্থ প্রধানত; 
টানিয়া৷ লইয়াছে সুতরাং জমি তাঁহাদের জন্ত যাহা খরচ করিল তাহা জমিতে প্রদান না 

করিলে জমি স্বয়ং নি:স্ব ভইয়! পড়িবে । আমরা দেখিতে পাই, 

১০০ পাঁউগড ধান্ত হইতে _ 

নাইদোজেন নি ৫ ৮** ১১৯ পাউও 

ফক্ষরিক অপ হ্র রি ৮৩২১১ 

পটাস্ রি রর ১,৩১৬ ১ 

১০ পাউও্ড খড় হইতে-__ 

নাইট্রোজেন না ৪ *** ০৭৫৬ ১ 

ফক্ফরিক অল্প রি রে ১ ৬২৬ ১ 

পটাস রড রি ১১০৪২ ১ 

বিশ্লেষণ দ্বার! পাওয়! যায়। 
সুতরাং ভূমি নিস্ব শুইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে ভূমিতে এই সকল পদার্থ 

প্রদান করিয়া উত্তিদের আধার যোগাইতে হইবে । | 
নাইট্রোজেন- _বৃক্ষের শরীর বৃদ্ধি করে। ইহা! প্রয়োগে ডাল, পালা, পাতার 

বৃদ্ধি হয়। যে গাছের দেখিবে যে সুন্দর, গঠন হইয়াছে, বেশ সুগঠিত ফল হইয়াছে সেই 
বৃক্ষের সারে নাইট্রোজের মাত্র! পর্যাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

ফস্ষরিক অল্প-_ প্রয়োগে লতা বৃক্ষাদি ফলবান হয় এবং ইহ। বৃক্ষগুলির ফুল ও 

বীজ উৎপাদনের সহাঙ্গত। করে। * 
পটাঁশ-_এই সার দ্বার! উদ্ভিদের অবয়ব দৃঢ় হয় এবং প্রচুর শন্ত উৎপাঁদনের 

সহায়ত! হয়। ধানে পটাস সার পড়িলে ধানগাছগুলি বেশ দৃঢ়ভাবে দীড়াইর়। থাকে ।. 
পটাশ সারে গাছগুলি এমন সতেজ করে যে তাহাতে সহজে,কীটাদির আক্রমণ হয় না বা 
সামান্ত তুষায় পাতে সেইগুলি নিন্ডেজ হইয়া পড়ে না ৪ গটাদেগ আব একটা মহ. 

ও 
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এই ৫ যে ইহা প্রয়োগে উৎপন্ন ₹ ফল বা শস্তের রও মনোহর হয় এবং তাহাদের স্বাভাধিক 
সৌরভের উন্নতি সাধন হয়। 

চণের গুণ-__এই যে ইহা পটাসের মহিত মিশিলে বৃক্ষ লতাদি অবয়ব সুদৃঢ় করে। 

চুণ প্রদানে শম্ত উৎপাদনের সহায়ত! হয়। শন্তে শর্কর। ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চুণ প্রয়োগে 
মাটির অম্নত্ব কমিরা বায় এবং মৃত্তিকানিছিত সারাদি গলিত হুইয়৷ বৃক্ষলতাদির 
গ্রহণোপবোগী হয়। সবুজ সা'রর সহিত চুণ প্রয়োগে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। 

ধানের ক্ষেতে হাড়ের গু'ড়। একটি বিশেষ সার- হাড়ের গুড়া শিল্ 
গলিতে চায় না, এই কারণে উহা! ধান ক্ষেতের রস! জমিতে যত শিপ্র কাধ্য করে শুক 
জমিতে প্রয়োগে তত শিঞ্র কাধ্যকরী হয় না। ইহা! ফস্ফেটিক সার হইলেও ইহাতে মথেষ্ট 

মাত্রায় চুণ আছে এই কারণে ধান ক্ষেতের পক্ষে ইহা একটি বিশিষ্ট সার । সাধারণতঃ 

জলা জমিতে এক প্রকার অন্ন জন্মে, হাড়সারে যে চুণ থাকে ত্ত্পার৷ ক্ষেতের অশ্নত্ব নাশ 
করে-_সতন্ত্র চুণ প্রয়োগের আবগ্তক হয় না । অধিকন্ত হাড় একটি স্থায়ী সার এক বৎসর 

প্রয়োগ করিলে ক্রমান্বয়ে তিন চারি বংসর ফল পাওয়া যায় 

কিন্তু ধান ক্ষেতে হাড়ের গুড়া ব্যবহারে একটু অন্তরায়ও আছে। হাড়ের গুড়ায় 

ফস্ষরিক অস্ন বিগ্ভমান আছে তাই ইহা ধানক্ষেতে দিবার ব্যবস্থা। অনেক সময় দেখা 
যায় যে, কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন যুক্ত সার ব্যবহার করিলে গাছ খুব বাড়িয়া 
যায়, পাতার খুৰ বাড় হয়। কিন্তু কেবল গাছ পাতার বৃদ্ধি হইলে চলিবে না শশ্ত 
বৃদ্ধির আবশ্তক, এই কারণে চায়ের ক্ষেতে বে সার দেওয়া বায় ধানক্ষেতে সে সার 

ব্যবহার চলে না। দেখা গিয়াছে যে ধানের গাছের, পাতার খুব বাড় হইলে কান্তে দ্বারা 
পাত! ছাটিয়া দিলে ধানের গাছে থোড় হন ও অচিরে পুশ্পোদগম হয় । ফম্ষরিক অল্প 

ব্যবহারে এই পুশ্পোদগমের সুবিধা হয়-__-তাই লোকে হাড়ের গুড়ার খোজ করে। কিন্ত 

হাড়ের গু'ড়াতে যে ফল্ষরিক অম্ন আছে বা! ঢুণ প্রভৃতি ধানক্ষেত্তের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 
পদার্থগুলি আছে সেগুলি সহজে গলিতে চায় না। ধানের রসা জমিতে পড়িলেও 

প্রথম বৎসরে হাড়ের গুঁড়া দিয়া ধানের ফলন, বাড়ান যায় না। তার পর ছুই তিন 

বৎসর হাড়ের গু'ড়ার সার-উপাদানগুলি গ্রহণোপষোগী অবস্থায় আসিয়৷ ধানের ফলন 

বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে। বেসিক্ স্বাগ (88510 ৪18 ) নামক এক প্রকার 

খণিজ পদার্থ আছে যাহাতে ফণ্ষরিক অগ্ন+ও চুণ বেশ গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পাওয়৷ 

যায় এবং তন্বারা ধানের ফশল বৃদ্ধির, সগ্ভচ সহায়তা হয়। ইহা দামে হাড়ের 
গুঁড়া অপেক্ষা কম-কিন্তু সর্বত্র পাঁওয়৷ যায় না, পাওয়া গেলে ইহার দাম ২২ 
কিন্বা ২। টাক! মণ অপেক্ষা কখনও অধিক হুইবে বলিয়া বিবেচন! কর! যায় না। ইহা 
রঙাপ টতাহেতু বঙ্গীয় রুষি-বিভাগ হাড়ের গু'ডার সহিত নাইট্রেট অব পটাস বা মোর! 



সখ্য ] ধান্যের ফলন বৃদ্ধি-_ধান্য ক্ষেতে সর প্রদান ৭৫ 
উস শি ৭৩ ৬ তাস্দ তা বারি প্রিিসড ৬. পরি ওটি» দি এটি উপরি রি তিমি ভিন্সি ৯টি "৮ শি বর পি ৬ এন, 2৯৬ তির পি এ পি ৬ ঠ% 2৬ চা এছ লিষচি লে একি ও, এস এজ, চে, পো টি 

ব্যবহারের পরামর্শ দিয় থাকেন। ই অতি সং পরামর্শ । | সোরাতে হাড়ের গু'ড়াকে 
গলাইয়! দেয় এবং সোরাতে যে পটাস থাকে তন্বার। ধানের শশ্ত পুষ্টি হইয়া! থাকে । 

সোরাতে ষে লবণ ভাগ আছে তাহা দ্বার। মুত্তিকার সহিত এমোনিয়ার সংযোগ করিয় 

দেয়। সোর! এক। তিন কাজ করে,-_হাড়ের গু'ড়া গলায়, মৃত্তিকার সহিত এমোনিয়ার 
সংযোগ ঘটায়, এবং নিজ অঙ্গ নিহিত পটাস দ্বার! বীজের পুষ্টি সাধন করে। কাইনিটও 

খনিজ পটাস প্রধান সার। কাইনিটের একট! বিশেষ গুণ এই যে, ইহ! দ্বারা বৃক্ষ অঙ্গ 
দু করে। ধানক্ষেতে কাইনিট দিলে ধানগাছ বড় হইয়া! পড়িয়া! যাঁয় না। ধান্গুচ্ছ- 
গুলি মধ্য বয়সে মাজাভাঙ্গা হয়! পড়িয়৷ গেলে তাহাতে পর্যাপ্ত শশ্ত হইতে পায় না। 

কাইনিট ব্যবহারে ছত্রক রোগের ভাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়! ধায়, ইহাও এই সারের 
একটা প্রধান গুণ বলিতে হইবে। 

এক একর জমিতে সাধারণতঃ 

১। ৩ মণহাড়ের গুড়া ও ৩ সের সোরা। 

১। গোময় সার ১৫০ মণ ও বেসিক্ স্বাগ ১|গ মণ। 
5। গোময় সার ১৫০ মণ ও কাইনিট ১ মণ। 
৪। গোমর ও গোয়ালের আবজ্জনা সার ২৭* মণ ও চুণ ৩০ সের । 

ক।হৃনিট ও বেমিক সুগ সর্বদা! পাঞ্জারে আমদ|ণী গাঁকে না| জালানি ঘটে প্রপ্তত 
হেতু গোময় সারের অপ্রাপ্যতা প্রায় সর্বত্র অন্তভূত হইহেছে। এই জন্য বান্যক্ষেত্রের 
সারব লি:লই আজকাল হাড়ের গু'ড়া ও সোর। ব্যবহারের কথাই প্রবল ভাবে সর্বত্র 

প্রতীয়ঘ।ন হয়। বারান্তরে আমরা বান্তক্ষেতে সবুজ সার প্রয়োগ ও ধানের ফলন বৃদ্ধি 

সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথ! বলিরা আমরা হ্্তৃনান প্রস্তাবের শেষ করিব। 

গেপালবান্ধব-হ-ভারতীয় গোজাতির উন্নতি বিষয়ে ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য 
প্রণালীতে গো-উৎপানন, গো-পালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, ো-সেবা, ইত্যাদি 

বিষয়ে “গোপাল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি 'ও গো-পালক সম্প্রদায়ের 

হিতার্থে মুদ্রিত হইয়াছে । গ্রাত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহা গৃহপঞ্জিকা» রামায়ণ, 

মহাভারত বা কোরাণ শরীফের মত থাকা! বর্তব্য। দাম ১২ টাকা, মাগুল %* আনা। 
বাহার আবশ্াক, সম্পাদক শ্রীগ্রকীশচন্্র সরকার, উকীল, কর্ণেল 'ও উইন্কন্সিন্ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-সদস্য, বফেলো! ডেয়'রিম্যান্স এসোনিয়েসনের মেথরের নিকট 

১৮নং রস রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় পত্র লিখুন। এই পুস্তক 
কৃষক অফিসেও পাওয়। যায়। কৃষকের ম্যানেজারের নামে পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পিতে 

পাঠান যাঁয়। এরূপ বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সত্বরে না লইলে, 

এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার অত্যধিক সম্ভাবনা | *. 



৭৬ কুষক-_-আষাঢ, ১৩২২ - (১৬শ খগড। 

_ সাময়িক কৃষি সংবাদ 

সবুজ সার বা সবজি সার__ 
পূর্ব বঙ্গে ঢাকা, রাজসাহী চট্টগ্রামে সবুজ সার দ্বার! 

জমি উর্বর! করিবার বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে সরকারী কৃষি বিভাগ-ইহার উদ্তোক্তা 
কম খরচে জমি উর্ব্বর করিবার পক্ষে সবুজ সার বিশিষ্ট সার। সরকারী কৃধি-বিভাগ 
সবুজ সার সম্বন্ধে ১৩২০ সালের বিবরণীতে নিয় লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

জমীতে কোন শশ্তের আবাদ করিয়! কাচা অবস্থায়েই উহাকে কাটিয়া অথবা কোদাল 
| লাঙ্গলের সাহায্যে জমীন্ে মিশাইয়। দিলে উ5। পচিয়া সার হয়। এইরূপ সারের 
নাম “সবুজ সার | ধইঞ্চ], শণ, অরহর, নীল, কুলতি, ছোল1, মাসকলাই ইত্যাদি 

ঘাঁবতীয় নীম ব৷ মটর জাতীয় শশ্তই সবুজসাররূপে ব্যহার হইতে পারে । এই সকল 

গাছখলি বায় মণ্ডল হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। কাজেই পচিয়া জমির সহিত 

মিশিয়া অমীকে বিশেষ সারবান করে। সবুজ সার প্রয়োগ জমীর সারবৃদ্ধি করিবার 
একটী অতি সহ্ধ উপ|য়, ইছার খরচ অতি সামান্ত অথচ সাধারণ কৃষক ইহ! অবলম্বন 
করিতে পারে। ইহাতে যে কেবল জমীর সারব্ত| বুদ্ধি হয় তাহ! নহে ইহাদ্বারা জমীর 
জল ধারণ করিধার শক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং ঘাস ও অন্ান্ত আগাছ! দমন থাকে । সবুজ 

সার, আসগর ফলল বপন বা রোপণ করিবার ১ মাস পূর্বে চষিয়! মাটির সহিত মিশাইন! 

দেওয়া আবগ্তক যেন উহা! পচিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিলিত হইতে পারে । সবুজ 

সারের প্রচলন এদেশে খুব বেশী নাই, তা বলিয়৷ কৃষকের! যে একবারে এ বিষয়ে 
অজ্ঞ তাহাও নহে। হুগলি ও বদ্ধমান অঞ্চলে কৃষকেরা আলুর জন্ত ধইঞ্চ, শণ, নীল, 
ইত্যাদির সবুজ সার ব্যবহার করে। ময়মনসিংহ, পাবন! ইত্যাদি স্থানে পাটের জন্ঠ 

শণের চাষের ব্যবহার আছে, রংপুরের তামাকের চাষের জন্ত মাসকলাইর ব্যবহার করা 

হয়। সবুজ সারের সঙ্গে জমিতে চুণ ও ছাই সমান ভাগে মিশাইয়। বিঘা প্রতি আন্দাজ 

৫/ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিলে আরও উপকার হইবার কথা । কারণ ইহাতে 

সবুজ সারের পাতা ও ডালগুলি শীঘ্ব পচাইর। দেয় এবং উহ্ধাতে যে সব শত্তের 
অপকারী কীট থাকে তাহাও নষ্ট করে। 

সবুজ.সারের জন্ত ধইধণ শণ ও বরবটা অত্যুৎই | নিয়ে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দেওয়া গেল। | 



২য় সংখ্য। ॥ .. সামধিক কৃষি, মাবাদ ৭৭ 
সল হ্গ সপটিহিা ৯৩৩ 2.৩. ভাত ভা তত সপ ত পাস শত উপরি ৬৩ শী শিট 

ধা পি দেশের পক্ষ সবিশেষ উপকারী | কারণ ইহা রায় সকল জমীতেই 

জন্মে। চার! ছোট থাকিতে গোড়ায় জল দাড়াইলে চারার একটু ক্ষতি হয় বটে কিন্ত 
গাছ বড় হইয়। গেলে আর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না । ধইঞ্চার গাছে বিস্তর পাত। 
হয় এবং বাড়িতে দিলে প্রায় ১০1১২ হাত লথ্থা হয়। কিন্তু সবুজ সারের জন্য ব্যবহার 
করিতে হইলে গাছ এত বাড়িতে দেওয়া! উচিত নহে। কেন না! বড় হইলে গাছের 

ডাটাগুলি শক্ত হইয়া যায় এবং জমীতে পচিয়া সার হইতে অনেক দেরী হইয়া পড়ে। 
সবুজ সারের জন্ঠ স্থান ও কাল ভেদে ২-৩ ফুট পর্য্যন্ত উচু হইলেই গাছগুলি কাটিয়া ঝ! 
চষিয়! জমীতে পুঁতিয়! দিতে হয়। বীজের হার বিঘাপ্রতি /৬ সের; প্রথম বৃটির সঙ্গে 
সঙ্গেই বীজ বুনা উচিত। ধান, আলু, পাঁট গ্রভৃতি সকল ফসলেই ধইথশর সধুজ সার 
বিশেষ উপকারী । 

শগ। ধইর্চার হ্তায় সবজ সারের জন্য ইহারও গ্রচলন আছে। শণের চাষে যে 

জমীর উর্র্বরত| বুদ্ধি পায় ইহ! আমাদের কৃষক বিশে অবগত আছে। সেই জন্য 

অনেক স্থলে তাহারা! ইক্ষু, আলু প্রভৃতি শশ্তের পূর্বে উক্ত জমীতে একবার শণের চাষ 

করিয়া লয়, বা কখনও কখনও গাছ ছোট থাকিতেই শণগুলি চধিয়। জমীতে পচাইয়া 

লয়। রংপুর, পাবনা ও ময়মনসিংহ জিলাতে পাটের সারের জনা শণ বোন! হয়। 

এবং পরে একটু বড় হইলেই জমীতে চধিয়! দেওয়! হয়। আবার অনেক স্থলে শণ গাছ 
কাটিয়৷ লইয়। জমীতে কেবলমাত্র শিকড়গুলি রাখিয়। দেওয়! হয় এবং তাহাই পচিয়া 

সারের কাজ করে। বেশ উচু হালকা জমী শণের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
এঁটেল, নিচু বা সেঁতসেঁতে জমীতে শণ ভাল হয় না) দুইবার চাষ দিয়! একবার মই 
চীলাইয়। লইলেই যথেষ্ট হইল । শণের আবাদ বংনরে ছুইবার হয়। বীজ বুনিবার সময় 

একবার বৈশাখ মাসেছজার একবার আশ্বিন কান্তিক মাস। বীজ লাগাইবার ২ মাসের 

মধ্যেই গাছ ১1৩ কুট উচ় হইয়! উঠিবে তখন সেগুলি চষিয়া জমিতে মিশাইয়! দিয়। সার 

প্রস্বত করিতে হয়। 

(গ) বরবটা।-__যে সব জমীতুত জল দাঁড়ায় না সেই সব জমীতে বরবটা ব্যবহার- 
দ্বারা উৎকু ফল পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য রোপিত ধান্যক্ষেত্রে সবজি সারের জন্য 

ধইঞ্চার ব্যবস্থায়ই প্রশস্ত । রংপুরের নিকটবর্তী পবুড়িরহাট” সরকারী কৃষিক্ষেত্রের 

জমী অত্যন্ত নিরস ছিল কিন্তু ক্রমাগত বরবুটীর সবজি সারের ব্যবহারদারা৷ এই জমীর 
অনেকটা উন্নতি সাধন হ্ইয়াছে। রংপুরস্থ আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ১৯১১ সনের বরবটা 
সবজি সারের ব্যবহারের উপকারিতা! পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে ' 

এক একরে ৫৫/ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত ক্ষেতে বরবটা বপনের পূর্বে ১৬০ 

মণ গোময় সার প্রদান কর! হইয়াছিল। 



৭৮ কৃষক--আধাঁঢ়, ১৩২২ ্ি ১৬শ খণ্ড । 
পি আপি ভি অবসর ললি ২8 085 তা আত ৯০৭০ সিটি পি. পি শি পাস পিল তিস্তা তি তি তে পরস্পর পিসি পাপসসিপসি পিপি ০০০৩ - পাস ০৩ ০শলা পি সি তত পাপী সস পা 

দার্জিলিং আলু। 

উৎপন্ন আলুর! উৎপন্ন লতি 
সার। পরিমাণ : ফসলের | খরচ। ৃ বসা 

প্রতি একর।: মূল্য। ৰ 
তি রি তিরারি 20 এ ৫ 

বরবটা সবুজ সার ১৫০/* মণ গোবর **.. ২৫৫ মণ ৩৩৭২ ১৪৩৮০: ১৯৩৮৭ 

বীছন ধানের পর ৩০০/ৎ মণ গোবর ".' ৩৩১1৩ ১৯৬৮০ ১৩৯।১৩ ূ ৫৭//১০ 

পাটের পর ৩*০/* মণ গোবর রী ১১৪1৫ ১৭১৪৮০১২১1০ 1 ৯২৬০ 
র | 

পাট :... ১২৭৯ 1১০২২ [৬০৯ 
| ূ 

এই হিসাবে গোবরের দাম ধর| হয় নাই। ইহাতে দেখা যাইবে যে পাট এবং 
আলুর চাষ অপেক্ষা সবজি সার ব্যবহারের পর সুধু আলুর চাষই অধিকতর লাভজনক 
হইয়াছিল। . এই পরীক্ষার ফলে সবজি সারের প্রচলন ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে । রংপুর 

'এবং ঢাকা কৃষিশেত্রে দেখা গিয়াছে মে জমিতে জল দাড়াইলে বরবটা বাচিতে পারে 
ন! এবং যে সমস্ত জমী হইতে জল সহজেই বহির্গত হইতে পারে শুধু সেই সমস্ত জমীতেই 
বরবটার চাষ লাভজনক । বরব্টীর চাষের প্রণালী অতি সহজ । ২।৩টী চাষ এবং মৈ 

দিবার পর চৈত্রের প্রথম ভাগে বিঘাঁপ্রতি 4৫ সের বরবটার বীজ বুনিয় দিতে হইবে । 

ঘত শীঘ্র বীজ বপন কর! যায় ততই ভাল কারণ বরব্টীর গাছগুলি সেই পরিমাণে 
বাড়িতে পারিবে । শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে (গাছে ফুল আনিলে ) বরবটা চধিয়া মাটার 

সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। ইতি মধ্যে আর কোন যত্বের আবশ্তক নাই। 
প্রথমত ক্ষেতে মই দিয়া গাছগুলি ভা্গিরা লইতে হইবে। " তৎপর দেশী লাঙ্গল অথবা 
মে্টন লাঙগলদ্বারা চাষ দিয় আড়া আড়িভাবে জমীটিকে চাষ করিতে হইবে। ২৩ 

বার চাষ দিলেই অধিকাংশ গাছ মাটির সঙ্গে মিশাইয়! যাইবে । যদি মাঝে মাঝে 

ছুই একটি উপরে থাকিয়! যায় তাহা! কোদ।লী দিয় টাকিয়া দিবে। বরবটার গাছগুলি 

লতান বলিয়! প্রথন প্রথম চাষ দিতে কিছু চাহি বোধ হয় কিন্ত অভ্যাসের এই 
অন্থবিধা শীপ্রই দূরীভূত হয়। 

০ » কষিদর্শন-__সাইরেন্সষ্টার কলেজের পরীক্ষোস্তীর্ণ কৃষিতন্ববিদ্, বঙ্গবাঁসী কলেজের 

প্রিন্দিপাল শ্রীযুক্ত ঙ্গি, সি, বনু এম, , প্রণীত | রুমক আফিস | 



সাশশা শশশী 

২য় সংখ্যা | ] গ।ছ ছাট। ৭৯ 

টি রে ভি - ০ আআ ০ তং আঙাজত জে ও চা ত 
পে তব ০ পপ রা, ১ ৪৮, এ ৪ ৪ ক জপ ক 1 বরন ৯০. সপ পা» পর ০ শি লস্ট ও শি লিল তত তক পাপ রা স্পা শশী শিশিত ৩৩৩ পপ শত ১ শপাপকপাপস পাপ পপ আপ পপ পপ শপ সপ 

বৃক্ষ লতাদিকে আবশ্যকমত আকারে আনিবার জন্য তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙগ 

সময় সময়ে ছাটয়! বাদ দিরার আবহক হয়। 

তোমার একটি সবুজ বেড়া (বৃক্ষ লতাদি রোপণ দ্বারা যে বেড়া নির্মিত হয় ) 
প্রস্তুতের আবশ্তক হইল। তুমি বাগানের চতুদ্িকে মেহুদি কিন্বা ডুরেপ্টার ডাল 
বসাইয়া৷ দিয়া কিম্বা বন ইমলির (15989, 01015) বীজ বসাইয়া বেড়া প্রস্তুতের মানস 

করিলে । গাছগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে তাহার! খুব বড় হইৰে এবং 
আশে পাশে প্রসারিত হইনা অনেক জায়গা আবৃত করিয়৷ ফেলিবে, এমন কি শীর উচ্চ 

করিয়! উদ্ধে উথিত হুইয়। বাগানে আলোক ও হাওয়া প্রবেশের পথ রোধ করিয়! 

আনিবে। এমত অবস্থায় তোমার বাগানের বেড়া ছাট! তির উপায়ন্তর নাই। তোমাকে 

বেড়ার আশ পাশ উদ্ধ ছাঁটিয়৷ এ সকল বৃক্ষকে সংযত করিয়া রাখিতেই হুইবে। 
র্যান্টিগোনা (47908017101) 1910%189) নামক একপ্রকার স্তাঁঞুইচ দেশের লতা 

এদেশে আসিয়াছে ইহার বেশ ফুল হয় ছুই একগাছি লম্বা খু তার খাঁটাইয়া 
ইহাদ্বারা বেড়া! প্রস্তুত করিতে পারিলে বাগানটির চারি ভিতে পুষ্প শোভায় শোভিত 
হয়। বেড়ার কার্যও বেশ সাধিত হয়, ৰ্ারণ ইহার ডাটা পাতার কটু আশ্বাদ হেতু 
ইহা গবাদিতে খায় না এবং পাতার ভাটার ঘণ বিন্যাস হেতু ইহার আবরণ 
থাকিলে গরু ছাগল সহজে বাগান মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এইত বলিলাম 
লতার গুণ। লতাটিকে যদি তাহার ইচ্ছামত বাড়িতে দাও তবে ইহা অচিরে তোমার 
বাগান চাইয়া ফেলিবে। ইহা প্রতি গ্রস্থিতে গ্রন্থিত শিকড় চালাইয়া একা এক শন হইয়া 



৮০ ₹বক--আধাড, ১৬২২ ১৬ খত 

গড়ে “তার তার উপর বীজ পড়িয় গাছ জন্মে। ইহান্ারা বেড়া করিতে হটলে চোমাকে 

কাচি রীতা সর্ব্দ।ই ইহার অঙ্গছছেদ করিঞ্জ ইহাকে সংঘত না রাখিলে তোমার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে না। গাব ভেরাও। দ্বারা ষদ্দি বেড়া করিতে চাও তবে তাহার ফল হইবার 
পূর্বে ডাল ছাটিতে না৷ পারিলে তাহা'র বীজ পড়িয়া তোম!র বাগান পূর্ণ হইয়! যাইবে । 

বেড়া ত ছাটা চাই-_বাগানের ভিতর ফল ফুলের গাছ ছাটাও আবশ্যক । আমাদের 
দেশে কোন কোন গাছ ছাটার ব্যবস্থা আছে : যেমন কীঠালের ফল শেষ হইবার পর 
গাছের গায়ের ছোট ছোট পাল্সি ডাল ছাটিয়া ন! দিলে বা! বৃক্ষ গাত্র স্থানে স্থানে ক্ষত 
করিয়া না দিলে তাহাতে আগামী বর্ষে পর্যাপ্ত ফল ধরিবে না । কাঁটালের ফল পত্র- 

'সুকুলতে ধরে না, গু'ড়ির ত্বক তেদ করিয়া মুকুল উদগত হইয়৷ ফল ধরে । 

সজিনা গাছের পুরাতন সমস্ত ডাল কার্টিয়া না দিলে তাহাতে জাগামী বর্ষে ভাল 
ফুলফল হয় না। পুরাতন ডাল ছাটিবার পর নৃতন ডাল বাহির হয় াহাতে বেশী ফুল 
ফল হয় এবং খাড়া (ফল) বড় ও স্থস্বাদ্ু হয়। পুরাতন ডালের খাড়ার আশ্বাদ তিভ্ত। 

কুল ও আতা গাছের পুরাতন ডাল ছাটার বিধি আছে । ডাল না ছাষ্টিয়া রাখিয়া দিলে 
তাহাতে বে ফল হইবে তাহা! ছোট হইবেই হইবে এবং পোকা ধরিবে। 

সব গাছই অল্প বিস্তর ছাটা আবগ্তক। গাছের শুক কিম্বা অর্ধ শুর ডাল পালা 

ছাটিয়া দিলে বৃক্ষগণ সুস্থ ও সচ্ছন্দ বোধ করে এবং তাহাদের দেহে ধেন নব বল সঞ্ার 

হয়। কোন্ গাছ কি পরিমাণ ছাটিতে হইবে বা কোন্ সময় ছাটিতে হইবে তাহা গাছের 

অবস্থা বুঝিয়া নিরুপণ করা আবশ্তক। আম লিচু গাছের ডাল পল্লব, ফল ভাঙ্গিবার 
সঙ্গে সঙ্গে ছাটার কার্য্য অনেকটা শেব হয়; সেই কারণে তাহাদিগকে আর সত্তর 

ছাটিবার ব্যবস্থা আমাদের দেশে কেহ করে না। কিন্তু এসময় যে ডাল পল্পব তাঙ্গা 
হয় তাহ! ব্যতীত অন্তান্ত মৃতপ্রায় রুগ্ন কিম্বা অনাবশ্ঠকীয় ডাল পাল! ছেদনের প্রয়োজন 

নিশ্চয়ই আছে। অনবধানতা প্রঘুক্ত আমাদের দেশে লোকে এ দিকে বড় লক্ষ্য 
রাখেন না এবং অন্তদেশের সায় এতন্দেশের উদ্যান স্বামীগণ সকল দিকে চোক দেন না 

বলিয়! বাগান হইতে তাহারা তাদৃশ লাভ করিতে পারেন না। 
গাছ ছাটা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন পুস্তক আছে বলিয়৷ আমার ধারণা নাই- 

বোধ হয়, নাই। কিস্তফরাসী ইংরাজী, জার্ম্মাণ ভাষার এই সম্বন্ধে রাশি রাঁশি লেখ 
আছে। এই সকল লেখ! পড়িলে আমাদের যেমন উপকার হইবার সম্ভাবন! তেমনি 
অপকারেরও ভয় আছে। নান! মুপির নানা মত পড়িয়া কোন্ মতে চল! কর্তব্য 

নিষ্ধারণ কর! বড় স্কিন হুইয়। পড়ে। তাহারা তাহাদের দেশের গাছের কথা 
বলিয়াছেন সেই মত আমাদের দেশে চলিবে কি না ঠিক কর! নিতান্ত সহজ নহে। সেই 
অন্ত সব দেশের এই সম্বন্ধে তক লইতে হয়, সব দেশের কার্ধা প্রণালী লক্ষ্য করিতে 

হয়, সেই সঙ্গে গাছছাটার উদ্দেশ্থাটা । বিচার পূর্বক বুবিয়। লইতে হয় নতুবা বিপদ ঘটে 
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বিদেশী নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে ( দেশে খাঁটাইতে যায অকালে এবং অকারণে গাছ ছাটিয়! 
গাছ গুলি নষ্ট করিয়া ফেনার সম্ভাবনা যথেষ্টই বিগ্ভমান থাকে । 

অতএব প্রথমেই দেপিতে হইবে যে গাছ ছাটার প্রকৃত উদ্দেগ্ত কি। ইহা! বুঝিতে 
হইলে আমাদিগকে বৃক্ষ লতাদ্দির শরীরতত্ব জানিতে হইবে, বিশেষতঃ তাহাদের অঙগ- 
প্রত্ঙ্গগুলির কার্য একটু বুঝিয়। না লইলে তাহাদের অঙ্গ ছেদনে আমাদের স্বাহস 

'জন্মিবে না। 

উদ্ভিদ শরীরের মৃত্তিকা-সংলগ্ন অঙ্গ, শিকড়ের বিষয় প্রথম আলোচিন! কর! যাউক। 

উদ্ধিদ স্বীয় দেহ মধ্যে শিকড় দ্বার। রস টানিয়। লয়। এই রস কতিপয় লবণাক্ত জল 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। উদ্ভিদ, শিকড়ের যে কোন অংশ ছার! রস টানিয়৷ লইতে 
পারে না। শিকড়ের অগ্রীভাগে চুলের স্ায় সুম্ম লোমরাজি বিছ্বমান । এই লোমবং 

শিকড়াগ্র-ভাগগুলিই ভূমি হইতে রসাকর্ষণ করে। উদ্ঘিদ দেহ কতকগুলি কক্ষ (০9119) 

সমষ্টি, কক্ষগুলি থাকে থাকে সাজান । শিকড়াগ্রভাগ আকর্ষিত রস সন্িহিত শৃন্তকক্ষ পুরণ 

করিতে করিতে উর্ধমুখে পত্রে গিয়! হাজির হয়। শিকড় জল টানিয়৷ লইতেছে সেই 

জল ক্রমে উর্ধে উঠিতে উঠিতে পাতায় আসিয়া পৌছিয়| থাকে । উদ্ভিদের শিকড় যে 

মৃত্তিকা হইতে জল আকর্ষণ কয়া উদ্ধে প্রেরণ করে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা 
পাঁই। অমর! সর্বদাই লক্ষ্য করি যখন উদ্ভিদের কাণ্ড ছেদন করা হয় তখনও শিকড় 

রস আকর্ষণে বিরত হয় না। রস আকর্ধিত হইয়া উদ্ধে উত্থিত হয় এবং কাগুমুল দিয়! 

উলিয়! পড়ে । এই রদপ্রবাহ কিন্ত ভূমিস্থিত কাগডাংশকে অনিক দিন জীবিত ঝা 
সরস রাখিতে পারে না, কারণ এই রসে তখনও জীবনদায়িনী শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই। 

পাতায় রস 'আসিয়! পৌছিব।র পর তাহা আলোক ও বাতাস সংযোগে উদ্ভিদের 

থান রূপে পরিণত হয় এবং এই পরিণত পদার্থের দ্বার! উদ্ভিদ দেহেৰর কাণ্ড, পত্র, 

শিকড়াদি নির্মিত হয়। বাবু হইতে অঙ্গারীয় বাষ্প (0৮7). 11919 ) মিলিত 

হইয়! এই রসের পরিণতিপ্হয়। রসের এবন্প্রকার পরিণতি প্রক্রিয়াকে রসের পরিপাক 

ক্রিয়। বলা যার়। রস ক্রমে শর্করা ও অবশেষে শ্বেতসারে পরিণত হইয়! উদ্ভিদ দেহ 
গঠন করিয়া ভোলে । নৈসর্গিক ক্রিয়া বার! শ্বেত সার গলিত হইয়! বৃক্ষ শরিরে ছড়াইয়! 

গড়ে। ভূনি হইতে শিকড় মুখে আকর্ষিত রস বৃক্ষ শরীর অ'ভ্য ঃরিণ কক্ষ হইতে কক্ষা- 
স্তরে নীত হইয়া উর্ধে উঠে অবশেষে পরিণত রসবৃক্ষত্বক বাছিয়! নামিয়া আসে এবং সেই 

রস শিকড়ে, কাণ্ডে, ত্বকে কিম্বা ফলে ছড়াইয়া পড়ে । ঘি কখন আমরা কোন বৃক্ষের 

কিয়দংশের ত্বক অপপারিত করি তাহা হইলে হসামর| দে তে প।ই যে সেই স্থানে বৃক্ষের 
উদ্ধাদিক হইতে নূতন ত্বক নির্মিত হইতেছে ইহাতে পরিণত রদের ক্রিনা উ1িদিক 
হইতে নিয় দিকে হইতেছে বুঝিতে হইবে । 

গাছ যখন মুকুলিত হয়, বৃক্ষ পত্রস্থিত পরিণত রস 'আপিয়া সেই মুকুরাগ্জলিকে 
৯ ৪ 
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পরিস্ুট করে। আলোক না পাইলে পত্রস্থিত রস তাহার কার্য জুসন্পর করিতে 

পারে না। এই কারণে দেখ! যায় বৃক্ষের নিয়দিকে ব! পত্রাচ্ছাঙ্গনের ভিতর যে সকল 
মুকুল উদগত হয় তাহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। শীতকালে যখন হৃর্য্যালোকের প্রখরত৷ 
থাকে না তখনও পত্রাগ্রভাগে মুকুল দেখা দেয় কিন্ত সেগুলি সম্পূর্ণ পরিণতি “লাভ 
করিতে ন! পারিয়! উদ্ভিদের দেহেরই বৃদ্ধি করে, অতি অল্পই ফলে পরিণত হয় বা হয় ন!। 
এই হেতু প্রায়ই দেখা যায় যে, গ্রাম্মকালে প্রথর হৃর্ধযালোকে বৃক্ষের লত! পাতার বৃদ্ধি 

না হইয়। বৃক্ষের ফল প্রসবের দিকেই ঝোঁক হয়। শাখার অগ্রভাগে যে পত্রমুকুল থাকে 
সেই মুকুল পুষ্ট হইয়! যি ফলে পরিণত হয় তাহ! হইলে ফলগুলি বেশ স্থগঠিত হয় কিন্ত 
পল্লপবের নিয়স্তরে যে সকল মুকুল থাকে সেগুলি যদি ছাটিয়৷ বাদ দেওয়! যায় তাহা হইলে 
অগ্রভাগস্থিত মুকুল সহজে পরিপুষ্ট হয় ও ফল স্বভাবতঃ খুব বড় হইয়৷ থাকে । 

বুক্ষ লতাদি শাখা পল্লবে স্রুশোভিত থাকিতে দেখাই লোকের এক মাত্র বাসন! 

নহে। ফলের গাছে দি ফল ন! হয় তবে লোকে সুধু গাছের বাহার দেখিয়া সন্ত 
হইতে পারে না। পাতা বাহার গাছগুলি শাখ! পল্লপবে সুসজ্জিত হইয়া থাকুক ইহ! 

সকলের বাসন। হইলেও তবু সেগুলির মনোমত আকারে লঙ্য়া আসিবার জন্য লোকে 

তাহা ছাটিরা ঠিক করে। ফল ফুলের গাছের ফল ফুলের বৃদ্ধির জন্য, ফল ফুল বড় করি- 

বার জন্য গাছ বাবার এত আগ্রহ। গাছের ডাল পাভ। ভাগ্গিয়! দিয়! যাহাতে গাছের 

সকল অঙ্গে সমভাবে রৌদ্র বাতাস পায় এরূপ ব্যবস্থ। করিতে পারিলে গাছ সাজান ফল 

ফুল হয়। গাছের নিস্তেজ মুকুলগুলি ডাল সমেত বাদ দিতে পারিলে যে মুকুলগুলি 

থা-কর! যায় সেগুলি বাড়ে। বযদ্দিডাল সমেত নিস্তেঞ্জ মুকুলগুলি বাদ দেওয়া না! যায় 

তাহা হইলে সেগুলি অন্তঙঃ পৃথক ছিড়িয়া বা কাটিয়। দিলে সতেজ মুকুলগুলি আরও 

সতেজ হয়। ফল কিম্বা ফুলের গছে বদি নিস্তেজ ডালগুলি বাদ দেওয়া না যায় তবে 

পরবন্ঠী বংসরে তাহাতে ফুল হর বটে কিন্তু সেই ফুল ছোট হয় এবং ফল গাছ হইলে তাহ। 

মুকুলেই পর্যাধপিত হর, ফল ধরে না কিন্বা যদি বা ধরে তবে নিশ্চয়ই ফল ছোট হইবে। 
সকল পুথাতন ডালের পাতা ক্রনশ;ঃ ছোট হইরা আলিবে এঘং পাতার রস সঞ্চার 

হইলে বৃক্ষ পপ তাহার কাধ্য ঠিক ঠিক করিতে পারিবে ন|। 

'আবার গাছের ডাল পাতার খুব বৃদ্ধি দেখিলে গাছের শিকড় কিছু কিছু ছ'টিয়া 

দিবার ব্যবস্থা করা আবগ্তক। খিকড় মুখে আকধিত রসের পরিমাণ কিছু কমিক! 
'মাসিলে এ রস 'অপেক্ষণ বৃক্ষ পত্রে সঞ্চিত পরিপ্ রসের মাত্র। বাড়িয়া যায়। পরিপৰ 

রস সভাবতঃ ফল উপগনের দিকে সধ্গালিত হয হয়। কি জীব জগতে কিনব! উদ্ভিদ জগতে 

সকলেই আত্মরক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধির জন্ত সততঃ পরতঃ যত্ববান। অপরিপক রস গাছের 

শাখ! পল্পবের বুদ্ধির সহাপন হয় কিন্ত পরিপক্ক রস সভাবতঃ ফলের দিকে ধায়। অনেক 

সময় লক্ষ্য করা যায় খে, বৃক্ষ শরীর কোন কারণে ক্ষত হইলে গাছের ফল বৃদ্ধি হয় 
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তাহাতে কেহে যেন লনা মনে করেন যে যে গাছের ক্ষত বা রুগ অবস্থাই মঙ্গলজনক, ১ তাহ 

লে । পরিপক রস শিকড়ে কিন্বা পাদদেশে ন।গিতে গিঃ ঘা ক্ষত স্থানে বাধা প্রাপ্ত হ; 

এবং শাখা পল্লৰে সঞ্চিত থাকিয়। ফল বৃদ্ধির অন্রকুলে বাধিত হয়। যুরোপ 

এমেরিকার অনেক বাগানে বৃক্ষ গাত্রে গুলি মারিয়া! ক্ষত করিয়। দিবাণ ব্যবস্থ। আছ্ছে 

উদ্দেগ্ত শাখ! পল্লবে ফলের জগ্ত রদ রক্ষা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। আনাদের দেশে 

কাটালের কাণ্ডে যে সকল পাল্শি ডাল দৃষ্ট হর তাহা ছ"টিয়া কাটরা দিতে হয় এব' 

বৃক্ষ মুকুলিত হইবার পূর্বে কাণ্ডে অধিকাংশ স্থানে ক্ষত করিয়া দেওয়ার উদ্দেগ্ত সেই 

একই বলিয়!৷ মনে হয়। 
বাঙলা দেশে অধিকাংশ ফল গাছই ফল হইয়া বাইবার পর ছ'টিয়া দিলেই ভাল 

হয়। আম, লিচু লকেট, জাম, জামরুল সবগুলিই বর্ষ।র পূর্বে ছাটিয়! দেওয়াই কর্তব্য । 

কুলের, পিয়ারার ডাল ছ'ণটার নিয়মও তাই কিন্তু কাটালের পক্ষে নিয়ম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র । 

কাটাল বর্ধার প্রারস্তে একবার এবং বর্ষার শেষে নীতের প্রারস্তে একবার ছা টিতে হয়। 

ব্লে ফুলের গাছ বর্ষ। কালেই ছাটিতে হয় কিন্ত গোলাপ ছাটার সময় বর্ষা শেষে শীতের 

আরন্তে। বেড়ার গাছ ইাটিবার ও নূতন বেড়া! প্রস্তত করিবার সময বর্ধাকাল। সর্ব 

প্রকার গাছ ছাঁটার ঠিক ঠিক একটা সময় আছে তাহা! বিচক্ষণ উদ্যান পালক একটু 

লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারেন। নারিকেল কিম্বা পাম জাতীয় গাছের পুরাতন পাতা 

শেষ বর্ষায় ছাড়াইয়৷ দেওয়া কর্তব্য । গাছের কোন্ অংশ ছাঁটিতে হইবে, কতটুকু ছাটিতে 

হইবে ইহার একটা! নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। বৃক্ষ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের কার্য প্রণালীর 

কথা এই জন্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। জীব-শরীর বিজ্ঞান ধাহার জানা 

আছে তিনি সহজে কোন অঙ্গ প্ররত্যঙ্গের ব্যাধি নিবারণার্থ তাহাদের অঙ্গে ছুরিকা 

চীলাইতে পারেন, সেই রূপ উদ্ভিদ দেহ-বিজ্ঞান জানা! থাকিলে উদ্দিদ অঙ্গে অস্ত 

প্রয়োগের ভয় থাকে না বৃক্ষ লতীদির ডাল পালা ছঁটার কৌশল সহজে আয়ত্ব হয়। 

০০০০ 

কৃষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী । 
(১) কৃষিক্ষেত্র € ১ম ও একত্রে) পঞ্চম সংঙ্করণ ১২ (২) সজীবাগ ॥০ 

(৩) ফলকর ॥* ( 8) মালঞ্ ১২ (৫) ঘ501055 020 1 8)820 ১২ (৬) 7১০6৪৮০ 

001575 0০) (৭ ) পল্তীথাস্ত 1০, (৮) আযুর্কেদীয় চা 1০, (৯) গৌলাপ-বাড়ী 8০ 

(১৯) মৃত্তিকাতর্ ১২, (১১) কাঁপীস কথা 1০ € ১২ ) উদ্বিদ্চীবন ॥*--যন্ুস্থ। 



৮৪ কবকস্আবাঢ১ ১৩২২ | ১৬শা খণ্ড । 
রি লেপ পট পিএসসি পি পাত শি তি তাস তাপস পিও শা পি পি তি শিশির হলো শি এসি ২ পাটি সস শি পিসি তিমি লি এসসি সি শত পিপি পা সি তস্সি-ত- - ৯৯ পর পীশিতিত সিল ৮৫৯৯৮, ৯৩, জিপি ০ সি লস সি সস লস্ট 

শল্য সংবাদ 

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গম-__১৯১৪1১৫-- 

বর্তমান বর্ষে গমের 
আবাদী জমির পরিমাণ ১,১৭৫,৮০০ একর | বিগত বর্ষে ৯০১১৭০৪ একর মাত্র জমিতে 

গমের আবাদ হইয়াছিল। উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ৩০১,০৮২ টন অর্থাৎ প্রতি একরে 

৫৭৪ পাউও গম উৎপন্ন হইয়াছে । বিগত বর্ষের উৎপন্ন গমের পরিমাণ ২৫৮,৮৪৯ টন 
অর্থাৎ প্রতি একরে ৪৯ পাউও্ড উৎপন হইয়াছিল । বর্তমান বর্ষে ৩৫ মণ হইতে ৫1১০ 

মণ দরে বিক্রয় হইতে আর্ত হইয়াছে । বিগত বর্ষে ইহা অপেক্ষা ১২টাক। দর সম্তা ছিল'। 

পঞ্জাবে মসিন। ও অন্য তৈল শহ্তা---১৯১৪।১৫-- 
গানে সারাটি একার আনহার খসে ৬ ৩০৮ ..ঞ 

ূ 
গ 

১৯১৯৪।৯৫ ১৯১০১৪ শতকরা কম বেশা 

শাাশাাই্রীশীীশী শী শাশীগী হি 53577565858 16222 

অন্য তেল শশ্য রর ৯১০ ৭৭১৯০৮ একর | ১১০০২,৯০২ একর সক +৭-৪8 

মসিন। | :8858২৪ ৪ ১৯,০৩৯» 1. +২১ 
| | 

| 
| 

উৎপন্ন শশ্তের পরিমাণ অন্য তৈল শশ্ত ১৭৮,১৯৫ টন ১৯১৪ মে মাসে দর ৬* আনা 

অন্ক বংসর অপেক্ষা ॥* আনা অধিক। দর উঠিয়া ৭॥০ সাত টাকা আট আনা পর্যস্ত 

_হুইয়াছিল। 

পঞ্জাবে গম--১৯১৫- 

আবাদী জমির পরিমাণ ৯,৭৭৮,*৫৩ একর- অন্ত বৎসর 
“ শহকরা ১৫ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে । উৎপন্ন শন্তের পরিমাণ 

“১5৭,৭৬৮ টন-__বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ২১ ভাগ অধিক শস্ত উৎপন্ন হইয়াছে । 
১. ম[সে ১২০ সোরা বার সের দর ছিল তাহা! ক্রমশঃ কমিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে 

| 41্$নে ১ ৭০ সোয়া সাত সের .দীড়ায়। গমের অবাধ রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় দান 

1কছু কমে, বৈশাব মাসে টাকায় /৮॥* সের দরে গম বিকাইয়াছে। কিন্তু ১৯১৪ সালে 
নৈশাগ নামে ১২।॥* সের দর ছিল। ্ | ্ 



ওয় সংখ ] : শস্য সংবাদ ৮৫ 

হেমস্তিক তৈল ন শত্ত-_রাই, শরিষ। ও ৪ মসিনা- 1 ১৯১৪।১৫__ 
রাই ও শরি- 

বার আবাদা জনির পঠ্সাণ বর্তমান বর্ষে ৬১৪০১১০০* একর । বিগত বর্ষ অপেক্ষা 
১৩৬,০০০ এবনী পর্সিদাণ হপিক জমিতে রাই ও শরিষার আবাদ হইয়াছে। উৎপন্ন 
রাই ও শব্িবার পরিনীণ ১,৯৯৫,০** টন অনুমিত হইয়াছে । বিগত বর্ষে ১,০৮৭,০৯০ 
টন দাত্র শেষ পধ্যস্ত গোঁলাজাত ইইখছিল। বত্তগান বর্ষে মসিনার আবাদী জমির 
পরিমাণ ৩,৮৩২,৭৭৭ একর ) বিগত বর্ষ অপেক্ষা মসিনার আবাদী জমির পরিমাণ 
৩৯১,০০০ একর অধিক দেখ| বাইতেছে। উতসন্ন শন্তের পরিমাণ ৩৯৬,০০০ টন। 

বিগত বর্ষে শশ্তের পরিমাণ ৩৮৬,০০০ টন মাত্র হইয়াছিল। 

বিহার ও উড়িয্য/(র গম-_১৯১৪।১৫-__ , 
| বিহারে এবং পালামোই জেলায় সমধিক 

পরিমাণে গমের চাষ হর। বরঁমান বর্ষের গমের আবাদী জমির পরিমাণ ১,২১৮১০০৯ 
একর । বিগত বর্ষের ১,৩৪২,৩০৭ একর। 

আশ্বিন কার্ডিক মাসে স্থবুষ্টি না হওয়ায় সকল জমিতে গমের আবাদ সুবিধা মত হয় 
নাই। এই সময়ে বুষ্টির উপর গমের আবাদ এতদঞ্চলে অনেক পরিমাণ নির্ভর করে। 
এই সমরের বৃষ্টিকে এ অঞ্চলের লোকে “হাতিয়া” বর্ষণ বলে। 

সমগ্র প্রদেশে ৩৪৭,২০০ টন মাত্র গম উৎপন্ন হ্ইয়াছে বলিয়৷ অনুমান । বিগত 
বর্ষের উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল ৫৮৩,৫০০ টন। 

গমের দর যে উত্তর উত্তর বাড়িতেছে তাহ! কয়েক বংসরের কলিকাতার বাজার দর 
তুলন। করিলেই বুঝা য়ায়। 

১৯১২ ূ ১৯১৩ ১৯১৪ ৯৯৯৫ 

যো িরারিররীর ৬ কির ররর ররর: 

কলিকাতা : ক লে নি ৯সের ৬সের ২ছটাক 
| 

কোন কোন জেলায় '.' রে ১৩ ্ ৰ ৮সের ম্ছটাকাও *« ৬৯ 

সি 

গোলাপ গাছের রাসায়নিক সার-_ইহাতে নাইট্রেট অব. পটাস্ ওপার 
ফক্ষেট -অব-লাইম্ উপযুক্ত মাত্রায় আছে) সিকি পাউও ৰা আধ পোয়া, এক- গ্যালন 
অর্থাৎ প্রায় /৫ সের জলে গুলিয়! 81৫টা গাছে দেওয়া চলে। দাম প্রতি পাউগ্ড ॥*, 
ছুই পাউও টিন ॥* আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে । কে, এল, ঘোষ, ম'দ..৪. " 
(],071001)) ম্যানেজার ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৬২নং বহুৰাজার শীট 
কলিকাতা ।  : 



৮৬ ক্বক--- আষাঢ়, ১৩২২ | ১৬ খণ্ড 

পত্রাদি 
সস পপ চে সপ 

মক্ষিকা পালন ও মধু সংগ্রহ__ 
ূ স্বদেশ বন্ধু কলিকাতা । 

এখানে কলিকাতার সন্নিকটে কোন কৃষি ক্ষেত্রে আছে কিনা যেখানে মধু হেতু 
মক্ষিকা৷ পালন কর! হয়। মক্ষিক পালন করিতে হইলে কৃত্রিম চাক ও অন্তান্ত যাহা 

সাজ সরঞ্জম আবশ্যক তাহা! কোথায় পাওয়া যাইবে, আপনারা বা আপনাদের কৃষকের 
পাঠকবর্গ ইহার কোন সন্ধান দিতে পারেন কি? 

. উত্তর--কলিকাতার সন্নিকটে বা বঙ্গদেশে কোন কৃষি ক্ষেত্রে, বা কাহার বাটিতে 
মোমাছি পালনের কোন আড্ডা নাই। এমেরিকা ও গ্রেটবিটনে কৃত্রিম উপায়ে মধু 
উৎপাদনের অনেক আড্ডা আছে । বিদেশী স্ুুবিখ্যাত বীজ বাবসান্ধথীগথ মৌমাছি ও 

মৌচাক নির্মীনের সাজসরঞ্জম কোথায় পাওয়৷ যাইবে তাহার সন্ধাম দিতে পারিবেন । 
অন্থ কেহ জানিলেও আপনাকে জানান যাইবে। 

রবার বীজ-__ 
মিঃ বি, এল ডুরা,__লেটিকুজান, আসাম। 

রবারের বাগান করিতে চান, তাহার বীজের প্রয়োজন । 

উত্তর-__রবার বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতির নিকট নাই। কলিকাতার বাজারে 
কাহারও নিকট ন্ুগ্রসস্থ আবাদের উপযুক্ত পরিমাণ রবার বীজ মিলিবে ন। প্যার! 

কিম্বা! সিয়ার! রবারের জন্ত সিংহল ও অস্ট্রেলিয়ায় অনুসন্ধান করুণ । 

বৃক্ষাদির উপর ধোয়ার (৪০৩1০) ক্রিয়া__ 
মিঃ মহম্মদ হাদী। রহিস ও জমিদার, মহল্লা চক, আমরোহা। ও, 

আর, আর, মোরাদাবাদ। 

তাহার ফলেরবাগানের অনতিদুরে একটি ইট পুড়াইবার জন্য উনান্ (87100 1017) 
করিতে চান। তাহাতে বৃক্ষাদির কোন ক্ষতি হইবে কিনা, ধোয়৷ লাগিলে গাছ খারাপ 
হইবার কারণ কি ইহাই জিজ্ঞান্ত | | 

২ উত্তর--প্রথমে ধোঁয়ার গাছের কি অপকার হয় তাহা বল! আবশ্তক। ধোয়া লাগিলে 

ঝুল পড়ে। “জমরা ঝুল বলিতে কাল ুত্র-গুচ্ছের মত কতকট! জিনিষ মনে করি 



ও সখ্যা।] মা  পত্রাদি ৮৭ 
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ঝুল প্রকৃত তাহা নহে | ৷ মাকড়সার (8৮149) জালে ধোঁয়া লাগিয় কাল হইয়! যায় এবং 
তাহা যখন গোছ। বীধিয়। ঘরের উপরিভাগ হইতে পড়ে তাহাই আমরা ঝুল বলিয়৷ 

ধারণ! করিয়৷ লই। ঝুলে প্রকৃতপক্ষে অঙ্গার অতি স্ুক্ষভাবে থাকে এবং তৈলের 
ভাগও কিঞ্চিৎ থাকে । যেখানে হাওয়া ধোঁয়া পরিপূর্ণ সেখানে প্রায়ই দেখা যায় বৃক্ষ 
পত্রাদি উপর খুলের পাতলা! লেপ পড়িয়াছে । 

গাছের পাতায় গাছের ঘ্বাণ ইন্দ্রিয় ও দর্শনেক্দিয় থাকে। পাতার উপর এ&ঁ রকম 
লেপ পড়িলে বুক্ষগণের বারুভক্ষণ ও আলোক প্রাপ্রির বির হয়। এই জন্ত বৃক্ষগাত্রে 
অধিক ধোৌঁয়। লাগাটা ভাল নয়। নতুবা ধোঁয়ায় ঘে কার্ধনিক অন্ন আছে তাহা 

বৃক্ষগণের আহার্য্য বস্তব। বড় সহরে বা কল কারখানা বহুল স্থানে বৃক্ষগণের আর 

একট! অশান্তি হয়। তাহার! তথায় ফক্ফারাম্্র গ্যাস (90101701985 8,010 089) দ্বার! 

উৎপীড়িত হইতে পারে | পাথুরে কয়লায় গন্ধক আছে, করল! পুড়াইবার সময় এই গ্যাস 
উৎপন্ন হয় ইহার গ্যাস বুক্ষশরীরে বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করে। সহর ছাড়িয়! পল্লী 
ভূমিতে গেলে ধোয়ার কথা ভাবিবার আবশ্যক হয় না। কারণ ধোয়৷ অবাধ বায়ু 

প্রবাহের সহিত মিশিয়া পাতলা হইয়া পড়ে ও বৃক্ষশরীরে ঝলের লেপ দিতে পারে না 

ব৷ গঞ্কাপ্্গ্যাস ভাহার বিষ ক্রিয়। উৎপাদন করিতে পারে না। 

তাই বলিয়া ফলের বাগ।নের ৪৫* ফিট দূরে একটি চিরস্থায়ী ইট বুড়াইবার কারথানা 
স্বাপন করা ভাল নহে। শীত কালে অনেক সময় বারু প্রবাহ থাকে না এবং উপরের 

হাওয়। ঘণীভূত হয় বলিয়! ধোঁয়া প্রতি দূদিত হা ওয়! উদ্ধে উঠিতে ঝ| বছ বিস্তৃত হইয়া 

পড়িতে পারে না; তখন সন্নিকটস্থ বুক্ষ(দির কিছু না কিছু অপকার করে এই জন্য কল 
কারথান! ব! ইটের কারখানা হঈটতে বাগান যত দূরে থকে ততই মঙ্গল। 

কোচিনে চন্ম পরীক্ষার কারখান।-__ 
কোচিন রাজ্যে চন রপ্তানির ব্যবসায় 

তাল চলিত। যুদ্ধের জন্য অবশ্যই এ ব্যাপারে ক্ষতি ঘটিয়াছে। চর্ম পরিষরণের জন্ত 

যে বৃক্ষ ত্বকের প্রয়োজন, কোঁচিনের জঙ্গলে সে গাছও যথেষ্ট আছে। এই সকল 

দেখিয়া! কোচিনের রাজ! চর্ম পরিস্করণের এটা কারখানা! প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগিতা 

বুঝিতে পারেন। কিন্তু এ ব্যবসায়ে লাঁভ কি ক্ষতি হইবে তাহ! বুঝিতে না পারিয়া 
সহজে লোকে উহ্হাতে টাক দিতে প্রস্বত হয় নাই। কোচিন দরবার ইহ! দেখিয়া 

দরবার বারাজসরকার হইতে উক্ত কারখানার কয়েকটী অংশ ক্রয় করিবেন বলিয়! প্রকাশ, 

করেন। রাজ সরকার হইতে টাকা দেওয়। হইতেছে দেখিয়া ধাহার! টাক! বাহির 
করিতে ইতন্তুতঃ করিতেছিলেন, তাহারাও টাক! বাহির করিয়াছেন? একজন স্বশিক্ষিত 



৮৮ কৃষক-_আাঢ়, ১৩২২ ৃ ১৬শ খণ্ড 
ওসি এসএসসি এপস পি পা ৯ পপর পট পিষ্ট ০৩ ৫ শি৬, ৯৪৩ ০ 

ব্যক্তিকে বিলাতে পাঠাই চর্ম পরিষ্বরণ কার্যে শিক্ষিত করা হইয়াছে | তিনি, এক্ষণে 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক কারখান! প্রতিষ্ঠার অ[য়োজনার্দি করিতেছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই 
কারখানার প্রতিষ্ঠা হইবে। কোচিন দরবার এ বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, 

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার অনুসরণ করেন, তাহ। হইলে আমাদিগের শিল্পোদ্ধার 

সুসাধ্য হইয়া পড়ে। কিম্ত কতদিনে গবর্ণমেণ্টের অবাধবাণিজযের মোহ দূর হইবে 
বলিতে পারি না। 

বাঁধের সংক্কার__ 
হাওড়া জেলার আমতা থানার 'অধীন গ্রীম সমূহকে দামোদর 

গ্রাবনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জগ্গ হওড়ার ডিষ্রীক্ট বো বর্তমান বাঁধাটিকে আরও 

এক ফুট করিয়৷ উচ্চ করিবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। "আমর! ডিষ্টাক্ট বোর্ডের এই 

সাধু উদ্যম দর্শনে প্রীত হইয়াছি। গতবারে দামোদবের বষ্ঠায় গ্রামবাঁসীদিগের থে 
শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহ। এসনও লোকের স্মরণ ভাছে। ডিষ্টাক্ট বোর্ড ধন্ধপ 

ঘোর দর্ঘটনার পরেও লোকের ধন প্রাণ রক্ষায় নিন্ে্ট গাকিতুল কলঙ্ক ও প্রহাবায়ের 

ভাগী হইতেন। 

বঙ্গের জলকষ্ট নিবারণ-__ 
| ইহা! এক্ষণে একটি সমস্ত! হইয়। দাঁড়াইয়াছে এবং উহার 

রর যে বহু ব্য়সাধ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ৮18৯ । কিন্ত যে উপেক্ষার জন্ত 

সংস্থাপন সম্বন্ধে বাঙ্গালার অবস্থা এমন শোচনীর হইঈর।ছে, সেই উপেক্ষা ক্রমাগত 

প্রশ্রয় পাইতে থাকিলে বাঙ্গালার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়। দাড়াইবে। বঙ্গালার 

জেলায় জেলায় এবং বড় বড় পল্লিতে কো-মপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে ও হইতেছে, কর্তৃপক্ষ ঘি এ সকল সোসাইটীর কর্তপক্ষগণের সহিত পরামর্শ 

করিয়া পু্করণীর পঙ্োদ্ধার এবং নূন পুষঙ্ষরণী খননের বানদ্। করেন তাহা হইলে সুফল 

ফলিতে পারে। পুষঙ্ষরিণী খনন বি সরকারী সাহ।ব্য দ!নের ব্যবস্থা গাছে বটে, কিন্ত 

নান কারণে জনসাধারণ সে সাহাধা গ্রহণ করিতে পারে না । ডিছ্বীক্ট বোর্ডগুলির 

উপর পুরিণী প্রতিষ্ঠার, পু্রিণীর পদ্ধোদ্ধার করিনার ভর আছে বটে, কিন্তু তাহার! 

সেই কাজ কতদুর সুসম্পনন করিতেছেন তাঁছ কর্তপন্সের ঘবিনিত নহে আমর আশা 

করি, সহৃদয় বঙ্গেশ্বর আবার এ বিবয়ে সম্যক আলোগন। করিবেন এবং যাহাতে পল্লী 

এসমূহের জলকষ্ট ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে পারে তং সথদ্ধে প্র ব্যবস্থা করিবেন। 

তিনি শুভকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কার্যকাল শেষ ভষ্টবাব পুর্বে যদি আংশিক 



সংখা। | [.... পত্রাদি ৮৯ 
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ভাবেও তাহা সম্পর ন। করিতে পরেন তা ইল জার কেশের ও ঞ  মনস্তাপের সীমা 
থ[কিবে না। 

নেও 

স্বদেশী শিল্পে দ্বারে রেলওয়ে বোর্ডের চেষ্টা__ 

এদেশের রেলে দ্রব্যার্দি প্রেরণের 
মাস্টল অধিক বলিয়া বাবসারীদ্দিগকে নান! প্রকার অস্ত্রবিধা ভোগ করিতে হয়।. রেল- 
ওয়ে বোর্ডের দৃষ্টি সংপ্রতি এদিকে আকৃষ্ট হ্ইয়াছে। যুদ্ধের জন্য যদি আমাদিগের 
এই উপকার টুকু হয়, তাহ! হইলেও মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। রেলওয়ে বোর্ড 
বলিয়ছেন যে, যে সকল ভারতীয় শিল্প বৈদেশিকদিগের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট প্রায় 
হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা! করিবার এবং নৃতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে 
বর্তম।ন সময় বিশেষ ভাবে উপযোগী, কারণ এ সময় জার্শণ ও অগ্রীয়ার আমদানি রহিত 

হইগ্াছে, তাই এ নিষয়ে আনুকুল্য করিবার জন্ঠ রেলওয়ে বোঙ দ্রব্যাদির মাশুল কমাইবার 

সঙ্ধল্প কয়িছেন। আমরা বোর্ডের এই চেষ্টা দর্শনে সুখী হইয়াছি। কিন্তু কেবল মালের 
ভাড়। হাস করিলে কি হইবে? বৈদেশিকদিগের প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্প বিনষ্ট হইল 

কেন, যুদ্ধের শেষে আবার সেইরূপ প্রতিযোগিতার ভর থাকিল না, এ সকল প্রশ্নের 

মীমাংসার উপরেই শিল্পে।দ্ধারের প্রকৃত রহশ্ত নির্ভর করিতেছ । 

নীলের কথ।-_- 

জান্্মীনি হইতে কৃত্রিন নীলের আমদানি রহিত হওয়ায় ভারতে 

নীল উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে । ফেব্রুয়ারি মাসে এ বিষয়ে বিবেচন৷ 

করিবার জন্ত দিল্লীতে একটী কনফারেন্স বসিয়াছিল। আমর! আশঙ্কা! করিয়াছিলাম 

থে হয়ত এদেশে প্রভূত পরিমাণে নীহ্লী উৎপাদনের চেষ্টা হইবে। কিন্তু দেখিতেছি 

আপাততঃ তাহ! করা-হইবে না । যে নীল উৎপন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক উপারে তাহ! পরিফার 

করিয়া কৃত্রিম নীলের অনুরূপ করাই কমিটির মতে সর্বাগ্রে কর্তব্য। কমিটি এজন্ত 
গবর্ণমেন্টকে একজন বিশেষজ্ঞের নিয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । এখনও পর্য্স্ত 

৪ বিশেষজ্ঞের নিয়োগ হয় নাই । আমাদিগের মতে নীলের চাঁষের পুণরাবাদ হউক তাহাতে 

আপত্য নাই কিস্তু সেই সঙ্গে এ দেশে রুত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদনের চেষ্টা করিলে 

ভাল হয়: ৪ 
১২ 
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লি বি বাগানের জন্য কৃষি-বল-_. 
মিঃ জি হফ,, ভগবান গোলা মুর্শাদাবাদ। 

৫০/০ বিঘা জমিতে ফলের বাগান করিতে চান; তজ্ন্ত কয়খানি হাল লাঙল বা 

কয়জন মালী ও মনজুর আবগ্তক জানিতে চান। 
উত্তর--এক থানা লাঙ্গল এবং তিনটি বলদ হইলে ৫* বিঘ! ফলের বাগানের কার্য 

চলিতে পারে। কৃষিক্ষেত্র হইলে ২ খান৷ লাঙ্গল ৩ জোড়া বলদ না হইলে চলিবে না, কারণ 

কৃষি ও সক্জী ক্ষেত্রে লাঙ্গলের কার্ধাই অধিক। ফলের বাগানের অনেক কাধ্য কোদাল 
দ্বারা সারিতে হয়। প্রতি লাঙ্গলের সঙ্গে একটি হিসাবে জিরেন বলদ্দ থাকিলে সকালে 
বিকালে লাঙ্গল চালান যাইতে পারে এবং একখান! লাঙ্গলে ছুই খান! লাঙ্গলের কাধ্য হয়। 

.একভ্রন লাঙ্গলবাহী মন্তুর, একজন সদ্দ।র মালী স্থায়ী ভাবে রাখিলে চ্িবে। কিন্তু বৎসরে 
বর্ধারস্তে একবার এবং বর্ধাবপানে কান্তিক মাসে একবার নগদ মজুর ধরিয়। বাগানের বন 
পরিক্ষার ও বাগানের্, ধারভিত কোপাইয়া লওয়৷ ও গাছের গোড়াস্ু নৃত্রন মাটি দেওয়। 
ইত্যাদি কাঁধ্য করিয়া লইতে হয়। ইহাতে একশত হইতে দেড়শত টকা বংসরে খরচ 
হয়। এতদ্বযতীত বাগানের ফলদুল[ি বিক্ররার্থ হাটে বাজ্জারে য[ইবাকুজন্ত-একটি লোক 

প্রয়ো্রন। এই জন্ত মাহিনাভোগী চাকর নিযুক্ত না করিয়৷ কষ্িিক্রন এজেণ্টের মত 
একটি লোক রাখিলে লাভ আছে। নাহিনার চারের অনেক সনয় স্তরণা ঈষ্ট হয় কিন্ত 
কমিশন এজেণ্টকে কাঙ্জ করিলে তবে পর! দিতে হইবে । খরচের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি না 

করিলে বাগানে আয় করা কঠিন। 

বঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠ-__ 
বখন স্বদেশী আন্দোলন পুরাদমে চলিস্ডেছিল তখন ধনী 

দরিদ্র সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে এক নূতন যুগ আপিয়াছে। মধ্য বিত্ত লোক 
বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহারা মনে করিয়াছিলেন, দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠায 
অর্থার্জনের নৃতন পথ প্রস্তত হইবে । সেই সময় পেন্সিলের, দেশালাইয়ের, সাবানের, 

কাপড়ের, মোজা ও গেপ্সীর, চামড়। পরিষ্কার করিবার কল সংস্থা পিত হইয়াছিল, খড় বড় 
ধনীরা এই সব যৌথ কারবারে আকৃষ্ট না হইলেও মধ্যবিভ্ত অবস্থাপননগণের সঞ্চয় হইতে 
মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। কোম্পানীগুলির ডিরেক্টার ও তত্বাবধারকগণ অধিকাংশই 
বাঙ্গালী। যদি এই সব অনুষ্ঠান আশানুরূপ সাঁফত্য লাভ করিত, তবে বাঙ্গালার শিল্প 
প্রতিষ্টা ধ্য দ্রুত অগ্রসর হইত, কিন্তু তাহা হন্ট নাই। নান! কারণে এই সব অনুষ্ঠানে 
প্লাশানুরূপ সাফল্য লাভ হয় নাই-_অধিকাংশ কোম্পানীই কাজ বন্ধ করিয়াছে--ডুই 
একটি এখন$ কোননূপে দীড়াইয় আছে। ইহার কারণ কি? 
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স্বদেশ শিল্প সম্বন্ধে মিঃ সোয়ানের সিদ্ধান্ত__ 
মিটার নোগান অনুসন্ধান করিয়া 

ও কন্মকর্তীদের সহিত আলোচনা করির। এই সিঙ্ধান্তে উপনীত হইয়ছেন যে, উপকরণ 
ও শিক্ষিত শ্রনজীবী সংগ্রহে অস্থবিধা এবং টাকা পাঈনার অন্ুবিধা অনেক স্থলে 
ব্যবসার সর্বন|শের কারণ হইলেও প্রধান কারণ-_ 

(৯) অপধ্যাপ্ত মূলধন । 
(৯) অন্তপধুক্ত তত্বাবধান . 

বাহারা এইসব অনুষ্ঠান আরম্ত করিয়াছেন, তাহার! অনভিজ্ঞঠা হেড অপর্যাপ্ত মুলধন 

লইয়া! ব্যবসা আরম্ত করিবার ফল অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে 

আবশ্যক মূলধনের অনেক টাকা সংগৃহীত হইলেও-_কাঁজ চলিলে টাকা মিলিবে, এই 
আশায় কাজ আরম্ত করা হইয়াছিল। ফলে মূল ধনের অভাব হেতু কাজ বন্ধ করিতে 
হইয়াছে । 

ব্যবসাদারী শিক্ষার উপায় কি ?__ 
জলে না নাঁমিলে সাতার শিক্ষা! করা যায় না। 

স্বদেশে কি! বিদেশে বড় বড় কল কারনায় শিক্ষানবিস্ হইঘা কিছুকাল ন! কাটাইলে 
উপায় নাই। ইহারস্টপায় গবর্ণমেপ্ট মনে করিলে সহজে করিতে পারেন । 

মূলধনের অভাবে কোন ব্যব্গাই চলিতে পারে না। আবার ভারতবাসীর তত্বাবধানে 
পরিচালিত ব্যবসায় পর্য্যাপ্ত মূলধন না থাকিলে কাজ কিছুতেই চলে না । কারণ, ব্যাঙ্ক 

এসব কারখানাকে টাকা ধার দিতে নারাজ; কলওয়ালারা'ও এসব কারখানায় ধারে কল 

বেচেন না) ইহাবিগঞ্জক নগদ দাম দিয়! উপকরণ কিনিতে হয়। যে সব কোম্পানী ধারে 
উপকরণ পায় না ক্বিস্ত বেপারীদিগকে ধারে মাল দিতে বাধা হয সেসব কোম্পানীর 

অন্ভুবিধা অনিবাধ্য | 

ভারতে টাকার বড় অভাব। বিলাতের মত এ দেশে মধ্শ্রেণীর হত্তে ্রচুর অর্থ 
নাই। মাড়োয়ারীদিগকে ছাড়িয়া দিলে, এদেশের জমীদারগণ এবং জনকতক উকীল 

ডাক্তার প্রভূতিই ধনী। তীহারা হয় টাকা দিয়! জমীদারী কিনেন নহে ত টাকা ধার 
দিয় সুদে বাড়ান। ব্যবসায়ে লাভ*অনিশ্চিত এবং শতকর! বার্ষিক ছয় টাকার অধিক 

হইবার সম্ভাবন! নাই। অধিকস্ত কতগুলি যৌথ-কারবারের ছুর্দশায় ধনীগনের আশা 
ও-অবিশ্বাস বদ্ধিত হইয়াছে । 

অনুপযুক্ত তত্বাবধানে বাঙ্গালার অর্নেক কোম্পানীর সর্বনাশ ইহয়াছ্ে। স্বদেশী 
আন্দোলন সময়ে যে ভারতে কোম্পানীগুলি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহ! বাঙ্গালীর অর্থে 

স্থাপিত ও বাঙ্গালীর তত্বাবধানে পরিচালিত হওয়াই অনিবাধ্য ছিল। কিন্তু বাঙ্গাল্যায় « 

ধ্যববসাবাপারে ডিরেক্টায় ৭ অথাঞ্গ হইবার উপবুস্ অভিজ্ঞগশ।ণী লোক ছিলেন না। 
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বঙ্গদেশে বুদ্ধিমান ন্থ স্ব অবলম্িত ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিশানী লোকেএ অভাব ,ছিল না। | 

কিন্তু তাহার! যৌথ-বাবসা-ব্যাপারে কিছুমাত্র অভিজ্ঞত! লাভ করিবার অবকাশ পান 
নাই। ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই (প্রয়োজন । বাবসা প্রধান দেশে ব্যবসায় অভিজ্ঞ 

লোক হইলে কোম্পানীর ডিরেক্টার ও অধাক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এরূপ লোকের 
অভাবে বঙ্গদেশে অনভিজ্ঞ লোককেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফলে ব্যবসায় লোকসান 
হইতেছে । একটা কোম্পানী কল কিনিয়া পরে বুঝেন, সে কল কাধ্য্েপযোগী নহে। 

কারখানার অধক্ষ্য পাঁওয়! সহঞ্জ সাধ্য হয় নাই। মে সব যুবক যুরোপ, আমেরিকা, 

হইতে শিল্প শিক্ষালাভকরিয়! ফিরিয়া আসিয়াছিল-_অগত্যা তাহার্দিগকেই কাধযভার 
দেওয়া হইয়াছিল। তাহার। ভাল কারিকর হইতে পাঁরিত কিন্তু তাহাদের উপর 

কর্য্যাধ্যক্ষের ভার চাপানতে সকল দিক নষ্ট হইয়াছে । জিনিষ প্রস্তুত করিতে শিখিয়া 
.তাহার৷ আসিয়াছিল--জিনিষ কেন! বেচা, বাজার বুঝা-_লৌকখাটান__ব্যবসা পদ্ধতি 
“বিধি বদ্ধ করা এসব বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞত। ছিল না । তাই তত্বাবধানের দোষে 

অনেক্ ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে । 

যশোহরের চিরুণী-__ 
আমার] শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বঙেশ্বর লঙ কারমাইকেল 

বাহাদুর তাহার নিত্য ব্যবহার্যা চিরুণী সরবরাহ করিবার জন্ত ষ্ুশোহর চিরুণী ও 

বোতামের কারখানায় আদেশ করিরাছেন এবং উক্ত কোম্পানীতক লাট বাহাদুর 

একথানি নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের একটু সহায়তা লা করিলে 
দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি 'অতি সহজে হইয়া থাকে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি চেষ্টা 
করিয়া লর্ড কারমাইকেল বাহাভুর জনসাধারনের কৃতজ্ঞ ভাজন; হইয়াছেন । এই 

কোম্পানীর মূলধন এক্ষণে তুই লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। এইবারে যশৌহরের চিরুণী যাহাতে 

বাজারে সর্বত্র পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা হইবে। 

বঙ্গেশ্বর ১৯১৫ শলের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে শহরের কারখাঁনাটি পরিদর্শণ করেন 

এবং তথাকার কার্ধ্য দেখিয়! সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । তিনি বলেন যে যশোহরের চিরুনি আড়াই 
বৎসর যাবৎ তিনি ব্যবহার করিতেছেন। ইহা! ব্যবহারে সুখকর বলিয়! অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । .. ৫ 

উদ্ভিদ সেলুলয়েড হইতে চিরুনি প্রস্তুত হইতেছে । কর্পুর ও তুল! বৃক্ষ হইতে এই 
উপাদান সংগ্রহ হইতে পারে। কোম্পানি এক্ষণে বঙ্গে তুল! ও কপূর চাষের প্রবর্তন 
করিতে প্রস্তত হইয়াছেন। কপূর অনেক কাজে লাগে বঙ্গে কর্পুবের আবাদ হইলে প্রভূত 
উপকার হইবে । ] 
:.. মিঃ. এম, এন ঘোষ এই কারখানার কার্য্যাংক্ষ্য--তিনি একজন বিশেষজ্ঞ । অনেক 

দন্ত মান, অংশীদার আছেন। . কারশানার উন্নতি দেখিয়া আমাদের শাশার সার 



তর সংখ্য। |] 0. পত্রোদি ৯৩ 

হয | বিশেষ ক্ষ তত্বাবধানে ইহার আরও উন্নতি হইলে স্বদেশী যৌথ-কারখানার 
আকাশ ধ্বংশের অপকলঙ্ক তিরোহিত হইতে পারে এবং যাহা আমর! বারগ্বার বলি 
সে দোষ স্বদেশীর নে- দোষ কণর্ধাপরিচালনের ও দোষ মূলধন অভাবের তাহা স্পষ্টাক্ষরে | 

প্রতিপন্ন হইবে | 

চাউলের ছুন্ম,ল্যত।_ 
ভারতে সর্বত্র গোধুমের মুলো হাস পাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালায় 

চাউলের দর দিন দিন বাড়িতেছে। বাঙ্গালার লক্গ্মীর ভা'গার বরিশালে গত কয়েক 

সপ্তাহের মধো চাউলের বাজার মণকরা এক টাকা চড়িয়। গিরাছে। জোষ্ঠের সুচনায় 

যখন চাউলের বাজার চড়িতেছে, তখন শ্রাবণ ও ভাদ্রে বাজার যে আরও গরম হইৰে 
ইহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। তগুলের মূলা বৃদ্ধির জন্ত মধাবিত্ত ও স্বপ্পবিত্ত 
লোকদিগের কষ্ট মতান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেন্ুনের চাউল পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি 

হওয়াতে লোকে এখনও এক মুঠ! অন্নের মুখ দেখিতেছে, নচেৎ অবস্থা আরও সঙ্কটজনক 

হইয়া উঠিত। 

চাঁদপুরে অননকষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে । দরিদ্রভাগডার নামে এক 

সমিতি খুলিয়। অন্নকষ্ট পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইতেছে । 
নারায়ণ গঞ্জে দারুণ অন্নকষ্টের কথ! শুনা যাইতেছে । পূর্ববঙ্গের অনেক 

স্থানেই প্রজা সাধারণ অন্নকষ্টে পীড়িত এ কথা সকলেই জানেন | গবর্ণমেণ্ট প্রজার 

প্রাণরক্ষার্থ তাগ্নাবী হিসাবে ধার দিবার কিছু কিছু ব্যবস্থা করিতেছেন ৷ এই 
সামান্ত অর্থ সাহায্য বর্তমান অবস্থায় পর্যাপ্ত নহে। 

বৈদেশিক বাণিজ্য-_- 
বিলাতে কমন্দ সভার অন্ততম সভ্য মিঃ রান্সিম্যান বলিয়া- 

ছেন যে, শত্রর সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক রক্ষা সপ্বন্ধে বুটিশ গবর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞ। প্রচারিত 

হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যস্ত চীনদেশের' জন্দণ সওদীগরগণের সহিত বুটিশের বাণিজ্য- 

বিনিময় একেবারে রহিত হয় নাই; তবে যাহাতে চৈনিক পণ্য জর্মণ ব্যৰসাদারের 
মারফতে ন৷ গিয়! ঝুটিশ সওদাগরগণের হাতে চালান হয়, তজ্জন্ত বিধিমত চেষ্টা হইডেছে। 
ভারতে জন্মণ পণ্য প্রতিরোধ সম্পর্কে মিঃ রবীর্টস বলেন--“কলিকাতায় অন্তরীয় ও জর্মমণ 
পণ্যজাতের প্রদর্শনী খোল! হইয়াছিল-_-বোম্াই ও মান্দ্রাজ সহরে সেইরূপ প্রার্শনী 
খোল! হইবে, এ সমস্ত পণ্যের প্রস্তত প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণপূর্ণ পুষ্তিকা জার-. 
তের সর্কজ বিতরিত হুইয়াছে। তা” ছাড়া ভারতঞ্জাত কাচামাল যাহাতে হিলীতের 
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বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিভ্রীত হ হয় তাহার বাবস্থা করিবার জন ্ বাণিজ্য বোর্ডের জনৈক 
বিশেবজ্ঞ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।” 

গুজরাটে স্তীম লাঙ্গল-_ 
বোন্বাই গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রক।শ, গুজরাটের ধারোয়ার 

জেলায় মাটির নীচে এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যার, তাহারা জমিতে জন্মিলে 

ফসলের সমূল কাটিয়৷ অনিষ্ট করে | এই ক্ষতি নিবারণের জন্ত ১৯১৩ থৃষ্টাবে তত্রত্য 
এগ্রিকালচারার ইঞ্জিনিয়ারের পর।মর্শে বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনাইয়1 গুজরাটের 
জমীতে তাহার উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়। ট্রাম লাঙ্গলে প্রায় আড়াই হাজার 
বিঘা জমী ১৬ হইতে ১৮ ইঞ্চ (১ হাত) গভীর করিয়া খোঁড়া হইয়াছিল-_ 
তাহাতে খরচ ও মুলধনের সুদ বাদে মোট ছয় শত টাকা লাভ দীড়াইয়াছে | 
পরীক্ষা সন্তোষ জনক প্রতিপন্ন হওয়ায় কইরা জেলার মাজিষ্টেটও সরকারী ব্যয়ে 
একটী কলের লাঙ্গল আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । গুজরাটের মাটী পশ্চিমা 
মাঁটীর ন্যায় কঠিন, স্থতরাং সেখানে বিলাতের মত বড় বড় রুষিক্ষেত্র খুলিলে কলের 
লাঙ্গলে হয়ত উত্তম চাষ চলিতে পারে, কিন্তু গরীব প্রজার টুকর! জমী চষিতে তাহা 
কিরূপে কাজে লাগিবে ? বঙ্গালার পলি মাটীতে যে কলের লাঙ্গল চলিতেই পারে 
না তাহ৷ সরকারী পরীক্ষায় বহুবার প্রতিপন হইয়াছে । 

বাগানের মাসিক কার্য 

শ্রাবণ মাস 
স্জীবাগান ।--এই সময় শাকাদি মীম, বিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও 

দেশী কুমড়া, পু'ই, বরবটি, বেগুণ শাকালু, টে'পারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, 
পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সী ক্রমায়ে বপন করিতে হইবে । 

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন 

করিতে হইবে । বিলাতী স্জী বীজ--বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও 

সময় হয় নাই। 

... এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই,( ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও 
সময় রঃ নাই। 
7. কুল বাগিচা 1--দোপাটি, ক্লিটোরিয়া ( অপরাজিতা.) এমারস্থাস, কক্পকো, 
আইপোহরিয়া, ধুতরা, রাধাপদ্ন, ( 9817-00দ191 ) মার্টিনিয়, ক্যান! ইত্যাদি ফুল নীজ 
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সপ পা আশ সি ০ ০৩ সির এ ছা আনা উদ ৬ পিউ উর 

লাগাইবার সময় এখনও গত হয়নাই, | ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা 
হইতে ছুই একটা গাছ লইপ্জা অগ্ঠত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়। : 

গোলাপ, জবা, বেল, যু'ই প্রস্থতি পুষ্পবৃক্ষের কলম নর্থাৎ ডাল, কটিং করিয়া! 

পুতিয়৷ চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়। 
জবা, ঠাপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রনৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়। 

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গাম্ল| বদ্লাইবার সময় বর্ধারস্ত, কেহ কেহ সময় 

না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পধ্যস্ত এই কার্ধা শেষ করেন। মুলজ ফুল গাছের মুল 

বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে 
গামলায় তুলিয়া না! রাখিলে জল বসিষা! পচিয়। যায়। ডালিয়। এই শ্রেণীভূক্ত। 

কলিয়স, ক্রোটন, আমারাস্থাস, একালিফ। প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই 

সময় বাড়াইতে পারা যায়। 

ফলের বাগান ।--আম, লিচু, পেয়ার! প্রস্থতি ফলের গাছ এখন বগাইতে পারা 
বায়। বর্ষাস্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে 

হয়। এখন ঘণ ঘণ বৃষ্টি হয়গায় কিছু খর বাচিয়। যায় | কিন্তু সতর্ক হওয়া 

উচিত, যেন গোড়ায় জল বাঁসয়। গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও 

নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল-কলম করিতে আর কাল বিলম্ব কর! উচিত নহে। 

লেবু প্রভৃতি গাছের ডল মাটি চাপা দির! এখনও কলম কর! যাইতে পারে । 

এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেরারিং (15911770 ) করা নলে। 

আনারসের গাছের ফে'কড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইরা আনারসের আবাদ বাড়াইবার 

এই উপযুক্ত সমর়। 
আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় 

চার! তৈয়ারি করিতে হয়,। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। 
ভর! বষণতেই পেঁপে বীঞ্জ হইতে চর প্রস্কত কর! যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারি 

করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চার! নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চার। বাচান 

দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি ঠ্তু জমি অগ্রান্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট 

হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, বখন বৃষ্টি হঈতে থাকে তখন নাড়িয় 

বসান উচিত। | 

ধাহার! বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়! প্রস্তুত করিবেন তাহারা এই বেলা সচেষ্ট 

হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ুর বীজ বপন করিলে বধ্ণার মধ্যেই 
গাছগুলি দস্তর মত গাইতে পারে । 

শ্তক্ষেত্র ।__কুষকের এপন বড় মরস্থম ৷ বিশেষতঃ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও 
আসামের কতক স্তানের বৃষকেরা এখ্লা আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড ব্যন্তঃ। 



৯৬. কৃষক-_আধাঢ়, ১৩২২- . [ ১৬শ খণ্ড। 
৩৯ আসি সপ সিসি ই ভট্ট উর্৬ স্স ্ন্সি প্্ ০ লস স্্ শি পাস্িিপসটি 

পূর্বাবঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়৷ গিয়াছে । বাঙ্গলার দক্ষিনাংশ পাঁট 
নাবি হয়। ধান্ত রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে ! আযাঢ় মাসে- 
বীজ ধান্ত বপনের উপযুক্ত সময়। 

আম, নারিকেল, লিচু প্রস্থতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল 
খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব 
আছে । ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত কর! কর্তব্য । 
স্থপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে এ সকল 
গাছের গোড়ায় সামান্ত পরিমাণ কাচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার 
সম্ভাবনা । ফলের গাছে হাড়ের গুড়া এই সময় দেওয়। যাইতে পারে । 

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহাগ্রি, খদির, কষঃটুড়!, রাধাচুড়া, কাঞ্চন 
'্রডৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন কর! উচিত। 
ক্ষেতে জল না জমে সে বিবয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পযনাল! ঠিক করিয়া রাখ! 
এই সময় বিশেষ আবশ্তক । 

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুনের গোড়ায় অনসরত অত্যধিক জল 
বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙঙ্গিয়৷ দিয়া এরূপে নালা 
কাটাইয়। দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল »রিয়া মায় । কলার তেউ 
এমাসে পুতিলেও -হইতে পারে । বেগুণ, 'আদ। ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া 
গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে । আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া তর 
কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে । গাছগুলি খন বেশ বড় হইয়া উঠিবে 
তখন নিকটস্থ চারি গছ! আখ একত্রে বধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া 
পড়িবে কিন্ব! ভাঙ্গির়! যাইবে | যে স্থানে সর্বদা রৌদ্র পার, সেই স্থানের উত্তমরূপে 
চাষ দেওয়! জমিতে সারি করিয়া! লঙ্কার চারা পূতিবে । এই মাসের প্রথম পনর 
দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র ন! 
পাইলে লঙ্কার ঝাল হয়না। যে দোয়াস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে 

সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অস্থর দাড়! বাধিয়। এ দাড়ার উপর আধ হাত 
অন্তর দুইটী করিয়া শ'াকমালুর বীজ পুতিবে | শীাকআলুর ক্ষেত সর্বদা আন! 
ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিন্ব। ভাদ্রের প্রথমে 'আউধ ধান কাটে। 

বাগানের বেড়া 1 আষাঢ় মাসে বু্টি আরম্ভ হইলেই ক্ষেচতর বা বাগানের 
চারিদিকে বেড়ার বীজ বপন করিনা বেড়! প্রস্তত করিয়া লওয়া আবশ্তক। 
লোকে বিস্তৃত, কৃষিক্ষেত্র ধিরিয়া রাখিতে পারে না । ক্ষেতে যখন ফসল থাকে 
তখন সকল চাষীই গক্ত বাছুর মাটক করিতে চে করে এবং গ্ৃহস্ত গো মহিষাদদি 
চরিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্তু সকলকেই 
বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা গো মহিষ ছাগলের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার 
কোন উপায়াস্তর নাই । চিরস্থারী বেড়ার জন্ত অনেকে ডুরোপ্টা বা মেহদী, 
ত্রিপত্র! বা চিষ্ঠার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়। হউক বা বীজ ছড়াইয়৷ হউক বেড়া 
প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ধাকালই উপযুক্ত সয় | গ্যৈ্ঠ হইতে এই বিষয়ে হত্ববান 
হইতে হয়, শ্রাবণ পর্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে ঝা নিতান্ত 
শীত কিনা তীন্সে বেড়া প্রস্থত করা চলে না। 

সপ চি বন 
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ক্স 

রসায়ন তত্ববিদ প্রীনলিনবিহারি মিত্র এম,এ লিখিত। 

মশাল। জিনিষটা যুরোপের লোকে অল্প স্বল্প ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু ভারতে 

ইহার ব্যবহার অত্যধিক। ভারতের লোকে রন্ধনে মশাল! ব্যবহার করে; পানে 

মশাল। চর্বন করে, গাত্রে মাধিবার তৈল মশালাদ্রা স্গন্ধযুক্ত করে। এ দেশে 

ভাত, ডাল, ফলমূল তরকারির যেমন বাবহার তাহার সঙ্গে মশাল/রও আবগ্তক। 

দুই চারিখানা মশালা না হইলে এদেশের লোকের তরকারী রানা হয় না। 

যুরে'প ও অন্তান্ত দেশের লোকে সিদ্ধ পক্ক প্রভৃতি লবণ সংযোগে আহার 

করিয়। থাকে--বড় জোর তাহাতে রাই কিন্বা মরিচ গুড়া ব্যবহার করিল; 

মশীলার অতাধিক ব্যবহারে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু মশান1 সংযোগে যখন 

ব্যঞ্জনাদি স্ত্বাণ, সুস্বাদ হয় তখন মশাল' ব্যবহার গুণের, দোষের নহে । তে আহাধ্য 

বন্ত আত্বাণে মন প্রফুল হয়, রসনায় রস সার হয়, যাহা চর্বণ কালে অধিকতর 

লাল! নিঃসরণ হয় তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকার সম্ভবে না। হুরিক্রা মরিচা 

অনেক মশাল! দ্বারা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণু নষ্ট ভয়। এই কারণে বোধ হন 

এতদ্দেশে তরকারী ও মত্ম্তাদিতে, হরিদ্রা লবণ মাখাইবার নিয়ম আছে। এতএব এই 

বহু গুণযুক্ত মশাল! গুলির আত্ম পরিচয় জানিয়া রাখা সকলেরই কর্তব্য । কোন্ 

ংশে ইহাদের জন্ম, কোনটি ইহাদের স্বদেশ, কোন্ কান্দেই বা লাগে ইত্যাদি থাসত্তব . 

পরিচনন বর্তমান প্রাবন্ধের উদ্দে্ঠ | 



৯৮ | সবক --জাবণ। ৯৩২২ [ ১৬শ খণ্ড। 
২ আহা নিত জাস্ট পা স্পটিশশ | তক ত স্ জা খ্রি সত জি 

শররিষা__তিন রকম শরিষা দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বেত শরিষা। কক শরিযা, 

পাটল বর্ণ ভারতীয় শরিষা! ৷ শ্বেত শরিষা! যুরোপ একফ্রিকা, এসিয়৷ সর্ব দেশেই আছে। 

কাল শরিষাও সর্বত্র মিলে। ভারতীয় পাটল বর্ণ শরিষা ভারতেই বিশেষত দেখা 

যায়। কাল শরিষা অপেক্ষা শ্বেত শরিযার ঝাজ কম। ভারতীয় শরিষা (87898102 

3011098) ইহার জন্ম ভারতে, ইহার বিস্তার এসিয়৷ মহাদেশে । চীন রাজ্যে এই 

প্রকার শরিষা বুল জন্মে। তৈল ভাল এবং অন্ত শরিষ! অপেক্ষা ইহাতে তৈল অধিক। 

ইহ! ঝোলে, ঝালে, অন্বলে সর্ব রকমে মশালা রূপে ব্যবহার হয়। আচার, চাটনি 

তৈয়ারি করিতে শরিষা না হইলে হয় না। যুরোপের লোকে শাদ। সরিষার গুড়া বোতোলে 

পুরিয়৷ রাখে এবং কোন দ্িদ্ধ বা ভাজা আহাধ্য দ্রব্যে মাখাইয়। খার। ফুরোপে কিন্ব 

এমেরিকায় লোকে কোন আহার্ধ্য পদার্থে তৈল মাখাইয়! খাইতে জানে না । ভারতের 

শরিষা তৈল রন্ধনে ব্যবহার হয়, এবং ভাজা পোড়ায়, ভাতে শরিষ!' তৈল না মাখাইয়! 

কেহ খায় না। যুরোপ, এমেরিকার লোকে সে কাজ কাচ৷ গুঁড়া দ্বারা সারে। শরিষার 

তৈলের ভেষজ গুণ আছে,_ইহা মর্দনে কফ, কাশি, বাত আরোগ্য হয়। শরিষার 

গুড়ার প্রলেপে শারীরিক অনেক ব্যাধি সারে । ইহা মশীলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মশাল! 

বলিলেও বলে। শরিষার শাকও বাঞ্জনে ব্যবহার হয়। 

ভারতে শরিষার চাষ প্রচুর এবং গুণাধিক্য বশত: ভারতীয় শরিষা, যুরোপে ও 

এমেরিকার বাজারে চালান যায়। শরিষা, ক্রসিফেরি (0700116786) জাতির 

অস্ত ভূক্ত। 

মির-__:আরব দেশের উর জমিতে মির নামক (15111) এক প্রকার ছোট 

গাছ জন্মে ভাহার নির্ধ্যাশ বেশ সুগন্ধযুক্ত ও আটাবৎ তৈলাক্ত | ইজিপ্ট ও আরবদেশে 

ইহার প্রচুর বাবহার। ইহা জানিতে বর্ষেরেদি (8৮9678০695) এনং বর্ণে বাল্দাম্ 

(938158911) গাদ। শ্রেণীহুক | 

পিমেণ্টী__আরব দেশ থেকে €ঘমন মির আসিয়াছে তেমনি জ্যামেকা হইতে 

একটি মশালার গাছ এদেশে আপিয়াছে তাহার একাধারে আনেক গুণ। এই অন্ত 

ইংরাঞ্জিতে নাম (4)19101০9), ইহাদের শাস্বীয় নাম পিমেন্টা (01719068) 1 ইহারা 

দুই সহোদর পিঃ অফিপিয়ানালিস্ (07018179115) পিঃ সিষ্ীকোলিয়া (01071109119) । 

দুইটি গাছই ভাল সারবান জমি মিলিলে গ্রীন্মমণ্ডলে যখাতথা জন্মিতে পারে। গাছগুলি 

ছোট ছোট, সদাই সবুজবর্ণে সাজিয়। আছে। ফলগুলি বৈচের মত ছোট। এইগুলি 

গুদ্াবস্থায় মশাল। রূপে ব্যবহার হয়। ইহাতে নাকি একাধারে দারুচিনি, জায়ফল ও 

লবঙ্গের গন্ধ আছে। জামেকাগ্ ইহার বন আছে। গাছগুলি ছোট হইলেও বেশ ঝাড়াল 
'হয়। একটা গাছ হইতে বৎসরে ৭০৭৫ সের ফল পাওয়া যাইতে পারে। জ্যানেকা 

হইতে পৃগিবীর সর্বার ১০১২ “লক্ষ টাকার এই পিমেন্টা ফল রপ্তানি হয়। ভারতের 



রর্থ সংখ্যা।] . মশাল ৯৯ 
এ পি পাশ, তি পি লী পতি লি পিস - পীক পস্টি পি পি ০টি পিসি চি লা শি লস ৮ তি এসিসিএ ৬ ৬-পিস্টি লিলা মর 

লোকে অনেকেই হয়ত ইহার সান রাখে ন| কিন্তু ্রকান্তরে ব্যবহার করিয়া থাকে । 
পিঃ সিষ্রাফোলিয়ার পাতা ও ফুলের কুঁড়ী হইতে সুগন্ধ স্থুরাসার প্রস্তত হইতে পারে। 

পাতাগুলি মিঠাই মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিতে ব্যবহার হয়। যে সন্ধান লইতে জানে সে 

অনেক খবরই রাখে কিন্তু অধিকাংশ লোকে অনেক দ্বব্য আহার করে বটে কিন্তু 

কোন্টা কি বন্ত তত্ব লইতে ইচ্ছা করে না। 

হরিদ্রো (1'711))110)- ব্যঞ্জনে রও করিবার নিমিত্ত ইহার প্রধানতঃ ব্যবহার । 
এতদ্দেশে এমন ব্যঞ্জন রন্ধন হয় না যাহাতে হরিদ্রা ব্যবহার না হয়। মোগলাই 

রন্ধনে হরিদ্র। অপেক্ষ। জাফাণের ব্যবহারই সমধিক। জাফাণ (98:01) হরিদ্রা 
অপেক্ষা সুপ্বাণ ও স্থস্বাহ। ভারতে জাফ্রাণের জন্ম হিমালয়ে শৈল মালার উপরে--- 

কাশ্মিরে ইহার বড় ক্ষেত আছে। আদা হলুদের মত ছোট ঝাঁড়াল গাছ হয়। 
গাছগুলি মুকুলিত হইলে হল্দে রঙে বাগান আলোকিত করে এবং ফুল ফুটিয়া 
উঠিলে চতুদ্দিক গন্ধে আমোদিত হয়। হলুদ, সরস মৃত্তিকায় যথাতথ হয় কিন্তু শীত 
প্রধান পার্বত্য প্রদেশ ব্যতীত জাক্রাণ হয় না। ব্যঞ্জন রঞ্জিত করা ছাড়া অন্তান্ত 

দ্রব্য রঞ্জনে ইহার ব্যবহার হয়। অন্ বসত রঞ্জনে হরিদ্রা ব্যবহারও বিশেষতঃ দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। 

অল্প ছাঁয়! যুক্ত স্থানে হলুদ হইতে পারে কিন্তু মাঠে চাখ করিলে হলুষ বেশ রংঘার 

হয়। চাষ সহজ । 

জাফাণ ১8710) (০70005 501৬05)-__চিন সাম্রাজ্য, ফান্স এবং ভারতের 
মধ্যে কাশ্মিরে ইহার আবাদ সমধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়! আদা হলুদের 

মতই ইহার চাষ। হিন্দুরা পুজাদিতে জাফাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। খাস্তাদি-_ 
মিঠাই পকান্নাদি রঙ করিতে এবং স্ুপ্বাণ করিতে ইই| হিন্দু মুসলমান কর্তৃক সমভাবে 
ব্যবহৃত হয়। 

আদ। (0111201)-_হুলুদের মত ইহার চাষ প্রণালী। শলুদের মত দোয়াস মাটিতে 

ইহার আবাদ ভাল হয়। ইষং ছায়াযুক্ত স্থানে আদা খুব বাড়ে । ওঁষধে ও রন্ধনের 
মশীলায় ইহার ব্যবহার । এসিয়া মহাদেশে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহা চাঁষ অধিক। 

সরস সারবান জমি ইহার উপযুক্ত। আদার আচার করে, চাটুনিতে আদা ব্যবহার 
হয়। গ্রেটবিটেন প্রতি বংসর ৭০৮০ হাজার পাউও আদা আমদানি করে। 

চীন ও রুসিয়ার আদা, চা ও মগ্ধ স্ুঘ্বাণ করিতে প্রয়োজন হয়। ওয়েষ্ইগ্ডিসে সর্বাপেক্ষা 
ভাল আদা হয়। আদা পরম হিতকারী ইহাতে কফ, কাশী, অজীর্ণ দোষ দূর হয়। 
ইহ! এলোপ।থি ওধধের মশাল! ও কবিরান্তী ওষধের অন্গপান। 

আম আদা (148178£0 017)8917-0009109, 41018,09, 7০১০.)--বাঙলা মুন্তুকে | 

বন্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে উহার চাষও করে । চাটনি, উল প্রভৃতি 



১০৩ কৃষক-শ্রাবণ, ১৬২২ | ১৬শ খণ্ড 
শাসিত আসি, ০৯ লাছি ভিসি জো জা এছ _ "কা পা পালা পাি পা পি ০৯৯ পপ খি ৩ চি, চি এ এ ০.০ পথ, চল তি এস পস্থি হস কি জি পি জি, রি চি. এ, এল. এস ০ 

রন্ধনে নেইহার আবস্তক হয়। ষ্টার স্থগন্ধ করিতেও প্রয়োজন। কলিকাতায় প্রসিদ্ধ 
আম পন্দেষে আম আদার রসে আম্র গন্ধ করা হয়। 

ক্যারম কুরি বন্ত জাফ্রাণ (0896%79,5 5890, 08810) 09101 [।100)-_কাশ্শিরে 

বন্ত অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়! যায়। এক্ষণে হিমালয়েব টত্তর পশ্চিম অংশে কাশ্মিরে 

ইহার চাষ হইতেছে। পর্বতের উপত্যকায় শীতকালে ইহার চাষ হয়। বীজ আস্ত 
কিম্বা চুর্ণ করিয়া ব্যঞ্রনে ও মিষ্টান়ে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য বস্ত সুপ্রাণ করিতে 

ইহার প্রয়োজন । বেস্থ বীজ (98181) 90706100172) [392৮)--ইহাও ক্যারাম জাতীয়, 

বীজ চূর্ণ করিয়া ব্যঞ্জনাদি স্ুঘ্বীণ কর! হয়। 

আরও ছুই এক জাতীয় ক্যারম আছে । তাহাদেরও ব্যবহার এই প্রকারে হয়। 

লঙ্কা! (01)11195 8110 080510010)--বছরকি--বংসর ফলাফল হইলে যাহার 

গাছ মরিক্স! যায় ও চিরস্থায়ী এই ছুই প্রকার লঙ্কা আছে। এম্সেরিকাই লঙ্কার স্বদেশ, 

এমেরিক! হইতে ভারতে আসিয়। লঙ্কা তাহার খুব আধিপত্য বিজ্তীর করিয়াছে । লঙ্কার 

ঝাল না ভইলে ভারতবানীর তরকারী স্থস্বাদ লাগে না, লঙ্কার নাঙ্গে লোকের জিহবায় জল 

আসে । এখানে বড় বড় ক্ষেতে বছরকি লঙ্কার চাষ হয়। লঙ্কা কাঁচাও তরকারিতে দেয় 

ও শুখাইয়া রাখা হয় এবং সারা বংসর ধরিয়৷ রন্ধনের মশাল! স্বরূপ ব্যবহার হয়। 
রন্ধনের ইহা খুব পাঁকা মশাল! । 

অনেক রকমের লঙ্কা আছে কুল লঙ্কা, লম্বা লঙ্কা (1,07% 017811195) টমাটো আকৃতি 

লঙ্কা, হৃূর্য্যমণি লঙ্কা, হৃর্যযমুখী লঙ্কা । হৃর্যযমণি, সূর্যমুখী ইহারা স্থায়ী লঙ্কা । বাঙলা 

দেশে সকল গৃহ্স্থের বাটিতে ইহাদের গাছ ' আছে। কাচা লঙ্কার স্বাদ অধিক, যে সময় 

কাচা লঙ্কা লোকে পান না এই লঙ্কা গুলি তখন কাচা বাহার হয়। 

থুব ঝাল লঙ্কা আছে, আবার অপেক্ষাকৃত মিষ্ট লঙ্কা আছে যেমন সুইট স্পালিশ 

লঙ্কা (3৬996 5192191)) | শেষোক্ত লঙ্কা ব্যঞ্জনের সজীর মত ব্যবহার করা যায়। 

লঙ্কায় এক প্রকার খাঁর পদার্থ আছে যাহার নাম কে প্রিসিন্ ০০20110159)। গ্রীক 
কথা ক্যাপ্টো কামড়ান (1:8760 69 0169) কথা হইতে ইহার উৎপত্তি। গালে দিলেই 
জলিয়! উঠে। সকল প্রকার চাট নিতেই লঙ্কা ব্যবহার হয়। লঙ্কার ওষধার্থে বাবহার-_ 
লঙ্কা হইতে আরোক প্রস্তত হয়। বেদন! বা ফুল! জায়গায় লঙ্কা! বাটা দিলে উপকার হয়। 
ভারতবর্ষের লোকে ঝালে ঝোলে, অন্বলে, চাট নিতে লঙ্কা ব্যবহার করে। লঙ্কার খার 

এদেশে খুব অধিক। পশ্চিম ভারতে গুড়া মশালার চলন খুব বেশী। সব মশাল! 
পৃথক পৃথক গুড়া করিয়া রাখ! হয়। ব্যঞ্জনে ব্যবহারের সময় মিশ্রিত করা হুইয়া . 

থাকে। বঙ্গ দেশে এক প্রকার মিশ্রমশান! তৈয়ারি হয়। তাহার নাম গোটার 
মশাল! । ইহাতে লঙ্কা, হরিদ্রা, শরিষা, মেথি, জিরে, ধনে চূর্ণ পরিমাণ মত মিশ্রিত 

করা" হয় এবং অবশেষে আমের রস ও লবণ মাথাইয়! রৌদ্রে শুকাইয়া হাড়ি পূর্ণ 



৬৫ 26১01. 

কি 

1011) 

তা | 

ধ )। 

1) ] ১3111) 

11 18111 

1 ঠা 
1 || 111) 

03805107771 13925 ৮070/- বুল লহ 

(08/0510101)) 08, 90119-_:কইন লঙ্কা | 



১10611৭1818]. 



৪র্থ সংখ্য। | ]. | মশ।ল। | ১০১ 
০ পলি পি ও ক ০লত টি বা ০ 

করিয়া রাখা হয়। বাঞ্জন | সুম্বাদ করিতে ইহা অদ্বিতীয় মশালা। | চাউল কিম্বা চিড়া 

ভাজা খাইবার সময় খাটি শর্প তৈলে গোটার মশাল! সংযোগ করিয়া লইলে অতি 

মুখরোচক হয় । 

গেল মারচ (31091 1091)19০7৮--1১910097 1151017))-_ব্যঞজনাদি ঝাল করিবার 

জন্য লঙ্কীর পরিবর্তে গোল মরিচ ব্যবহার করা যাইতে পারে । কিন্ত অধিকাশ লোকে 

গোল মরিচের ঝালঅপেক্ষা লঙ্কার ঝাল অধিক সুস্বাহু বলিয়। পছন্দ করে । মরিচের ঝাল 

কিন্তু গুণে লঙ্কা অপেক্ষা ভাল । গোল মরিচ ব্যবহার করিলে অস্থখ হয় না কিন্ত অধিক 

লঙ্কা ব্যবহারে উদরাময়াদি পীড়া হয় । পেটের কোন গোলযোগ বা হজম কম হইলে গোল 
মরিচ ও লবণ ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয় । গোল মরিচের গু'ড়া লবণ সংযোগ গরম 

জলের সহিত চায়ের মত ব্যবহার করিলে শরীরের জড়তা নষ্ট হয় এবং ম্যালেরিয়। প্রধান 

স্থানে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত এবং মালয় দেশে 
ইহ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । ফল শুষ্ক করতঃ খোল! সমেত গু'ড়াইয়। মশালা রূপে 

ব্যবহার হয়। লঙ্কার ব্যবহার কেব্ল ব্যঞ্জন ও চাট.নিতে, অন্ত পক্ষে মরিচ, মিষ্টান্ন ও 

ব্ঞ্জন সবেই ব্যবহার করিতে পার। ধায়। তথাপি দেখা যায় যে উভয়ের ক্রিয়ার 
অনেকট৷ সাদৃশ্য আছে তাই ছুইটির এক রকম নাম-_লাল পিপার (0০৫ 7১9797991 

লঙ্কা), কালপিপার কাল মরিচ বা গোলমরিচ । ফল গোল বলিয়া গোল মরিচ । 

পিলুল লম্বা পিপার (87297 1০7807)- ফল লম্বা, কবিরাজী ওষধে খুব ব্যবহার 

হয়। ফলগুলি শুকাইয়। ব্যবহারের নিয়ম । পানের মত গাছ, পানের মত পাতা । 
সারবান সরস মৃ্ডকীয় জন্মে। সিংহলের পিঁপুল খুব উৎকষ্ঠ। সাধারণতঃ ফলগুলি 

কাল কিন্তু সাদা ফলও আছে । পিনাও ও সিঙ্গাপুরে সাদা পিপুল পাওয়া যায়। এঁছুই 

স্থান হইতে প্রায় কোটি টাকার পিঁপুল ইতস্ততঃ রপ্তানি হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ৮০ 
কোটি পাউও মুল্যের পিঁপুল (১ পাউগ্ডের মুল্যের ১৫২ টাকা ) উৎপন্ন হয়। ভারত- 
বর্ষে ২ কোটি, জাভা ২ কোটি, ট্রেটসেটোলমেণ্ট ১ কোটি, বর্ণিও ৪০ লক্ষ, জুমার 

১) কোটি, শ্তামরাজা ৬০ লক্ষ, সিংহলে ১ কোটি পাউণ্ডের মূল্যের পিঁপুল উৎপন্ন হইয়া 

থাকে । 

পিঁপুল লশ্ডানীয় গাছ বেড়ার গায়ে কিম্বা খুটির উপরে জন্মিয়া থাকে। বাঙলা 
দেশে ইহারা সচরাচর আম, কাটাল গোলামজাম ও গাবগাছের উপর চড়িয়! বসিয়া 

থাকে এবং বহুলতা বিস্তার করিয়! গাছকে জড়াইয়। ধরিতে চায়। 

পান (0১9: 8০৮০০)--ইহাও পিপারু জাতীয় গাছ। ইহার পাত৷ চর্র্বণ করিয়া 
খায়। ইহার স্বাদগন্ধে বেশ একটু বিশেষবআছে। এদেশে আহারের পর মুখসুদ্ধ 
করিবার জন্ত অর্থাৎ মুখ হইতে তৈল ও আমিষ গন্ধাদি দূরজন্ত পান চর্বণের ব্যবস্থা । 

অন্তদেশে লোকে কেবল লবঙ্গ এলাচ প্রভৃতি মশাল! চর্বণ করে । ভারতের লোকের পান 
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ন। হইলেই যেন চলে না। এদেশে প্রৃত পানের দোকান। অনেক টাকার পান 

ভারতবাসীরা ব্যবহার করে। পান রসা জমিতে হয়। হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের 

উপরও পান জন্মিয়া থাকে। ভারতে ও সিংহলে ইহার প্রচুর আবাদ আছে । (ক্রমশঃ) 

ফল ঝরা 

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত । 

আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে অনেক সময় রাশিকৃত ফল ঝরিয়। পড়ে । তাহা! কেন হয় ও 
তদ্বারা আমাদের লাভ কি লোকসান হয়, জানিয়৷ রাখিলে সময় বিশেষে অনেক উপকার 

দর্শিতে পারে। বৃক্ষ হইতে ফল ঝরিয়৷ পড়িবার ষে কতকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে 
(১) গাছের রুগ্রাবস্থা, (২) বৃক্ষের তুলনায় ফলের আধিক্য, ০৩) মৃত্তিকার দৌর্ব্বল্য, (৪) 
সাময়িক ঝটিক! এই কয়টা প্রধান। 

রুগ্নাবস্থাতেও অনেক সময় গাছে ফল ধরে। কিন্তু এই সকল ফলকে আবশ্তক মত 
রস জোগাইবার শক্তির অভাবে ফলের বৌটা আল্গা হইয়া যায়, ফল পরিপুষ্ট হইতে 
পারে না, অবশেষে আপন! হইতেই গাছ হইতে খসিয়া পড়ে, ঈদৃশ রুগ্ন গাছ হইতে 
যে ফল থসিয় যায় তাহাতে গাছের উপকারই হইয়। থাকে, ফল খসিয়! যাওয়াতে গাছের 
ফলের জন্য সে রস খরচ হইতেছিল, তাহ! বাচিয়। যায়, এবং সেই রস উদ্ভিদের অঙ্গ 

পোষণ কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে । এই স্থলে বলিয়া রাখ! উচিত, উদ্টিদের তিনটা 
অবস্থা আছে। (১) শাখা প্রশ।থ। ও পত্রাদি বুদ্ধি, (২) কলন ফুলন, (৩) বিরাম । এই 

তিনটা ক্রিয়া খতু বিশেষে প্রতোক বৃক্ষেই চলিতেছে, কোন খতুতে বৃক্ষগণ শাখা প্রশাখ। 

ও পত্রাি দ্বার! সুশোভিত হইতেছে; আবার এক খাতুতে উহী! ফুল ব! ফল ধারণ করি- 
তেছে; "অতঃপর কিছুদিনের নিমিত্ত বিরাম লাঁভ করিতেছে । বৃদ্ধির অবস্থায় উহাকে 

দেখিলে তেজাল বলিয়া মনে হয়, ফল বা ফুলের সুময় প্রফুল্ল মনে হয়, আবার বিরামের 

সময় সাঁতিশয় নির্জীব বলিয়া ধারণা হয়। এই শেষ সময়টা! যেন উদ্ভিদের ধ্যান-মগ্সীবস্থা। 
উদ্ভিদের বাল্যাবস্থায় উল্লিখিত তিনটি কার্ধ্য দেখা যায় না। তখন কেবল বৃদ্ধি ও বিরাম 
এই ছুই কার্ধ্য লক্ষিত হুইয়৷ থাকে, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অপর অবস্থাটার অর্থাৎ ফলন 
শীতলতার অবস্থাটার আবির্ভাব হয়। বৃদ্ধির অবস্থায় উদ্ভিদ আপন শরীরকে পরিপুষ্ট 
করে, কোথায় কোন শাখাটা নষ্ট হইয়াছে, তাহ! হয় ত মেরামত করিবার জন্য সেখানে 

' একটা শাখা বা উপশাখা বাহির করে, কোনখানে হয় ত সাতিশয় রৌদ্র লাগে, সেস্ানটী 
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ঢাকিবার জন্য সেখানে কতকগুলি « প্র বিস্াস করিয়া! ৫ দেয়, য়, ইত্যাদি অনেক কাজ করিতে 

হয়। তাহা ব্যতীত শাখা প্রশাখা মুলাগ্রভাগ সকলকেও স্বীয় শক্তি মত পরিবর্ধিত 

করিয়! লয়, এ অবস্থায় ইহার যাহা কিছু শক্তি, তাহা! স্বীয় অঙ্গ বর্ধনে নিয়োজিত হয়, 

উদ্ভিদের বর্ধনোনুখ অবস্থায় ভূগর্ড স্থিত মূল ও শাখা শিকড়গণের কার্ধ্য অতি দ্রুত ভাবে 
চলিয়৷ থাকে। এই সময়ে শিকড়েও অনেক শাখ! প্রশাখা। বিনির্গত হইয়। থাকে, 

শিকড়ের সংখ্যা দৈর্ঘ্যে যেমন বাড়িতে থাকে, বৃক্ষের উগরিভাগও তাদন্ুরূপ বুদ্ধি 
পাইতে থাকে, শিকড়ই উদ্ভিদের রস সংগ্রহের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং শিকড়ের বৃদ্ধি 
অন্ুমারে গাছেরও বৃদ্ধি হইয়৷ থাকে । এই অবস্থায় উদ্ভিদের শাখা শিকড় হইতে পার্শ্ব 
দেশে বহু পরিমাণে হুত্রবৎ সক্ষম শিকড় জন্মিয়া থাকে । এই স্তর শিকড়ের সাহায্যে রস 

গ্রহ করিয়৷ উদ্ভিদ ফুল ফল ধারণ করিতে সক্ষম হয়। এইবার বুঝিতে হুইবে যে, 

উদ্িদকে বৃদ্ধিণীল দরল স্বাস্থ্য সম্পন্ন করিতে হইলে উহার শিকড়ের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে যত্রণীল হওয়! বিশেষ প্রশে।জন, রুগ্ন উদ্থিদে শিকড়ের বৃদ্ধি ও 

কাধ্য স্থগিতাবস্থায় থাকে, তন্নিবন্ধন বৃক্ষাবয়বশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং পত্রাদির বর্ণোজ্জলতা 

স্বাস পাইয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, সেই সঙ্গে পত্রের সংখ্যাও অনেক সময় স্বাভাবিক 

আকার অপেক্ষা ক্ষুপ্রতা প্রাপ্ত হর, অনেক পাত কুঞ্চিত হইয়া যায়। স্বাস্থাহীন ও রুগ্ন 

গাছের এইগুপি বিশেষ লক্ষণ । ঈদৃশ গাছে আদৌ ফল ধরিতে দেওয়া উচিত নহে। 
ফল ধরিবার কিছু পূর্বে ইহার পাইট তদ্বিরাদি হইলে গাছে ফল ধরিতে পারে, কিন্ত 
তাহা স্বাভাবিক নহে। ক্ুত্রিম উপার অবলম্থিত হওয়ায় গাছে ফল বা মুকুল দেখ! দিলে, 

তাহ অবিলম্বে ভাঙগির! দেওয়া উচিত; নতুব! গছ আরও হূর্বল হইয়। পড়িবে । সকল 

সময়ে গাছে ফল আন্য়ন করিবার জন্য সবিশেষ গ্রয়াস পাইতে হয় না। গাছের ষথা- 
সমরে পাইট করিলে বাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ততপ্রতি যত্ব করিলে, সকল 
গ|ছই শ্বভাবত; ফল প্রদ।নে চেষ্টা করে। তবে যে অনেক নয় সবল নীরোগ গছে ফল 

ধারণ করে না, তাহার স্বতন্প কারণ আছে এবং তাহার প্রতিকারেরও স্বতগ্ন নিয়ম ঝ 

উপায় আছে। 

বৃক্ষের যেরূপ আয়তন, বয়ঃক্রম ও বৃদ্ধি, উহাতে তদনুরূপ ফল হওয়া উচিত, অতিরিক্ত 

ফল হইলে সকল ফল সমভাবে পরিশ্ফুট ভুইবার উপযুক্ক পরিমাণে রস আহরণ করিতে 
পরে না, বুক্ষও যথা! পরিমাণে ফলগুলিকে. রস জোগাইয়। উঠিতে পারে না । যে ছাগলের 

একটি শাবক হয়, সে তাহার একমাত্র বসকে তাবৎ ছুগ্ধই প্রদান করে, তাবৎ যদ্রুই 

প্রয়োগ করে, ফলত; তাহ। জষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু যে ছাগলের একাধিক বৎস জন্মে, সে সকল 
বসকে কোন ক্রমেই সমভাবে লালন পালন করেতে পারে না। বংসের সংখ্য! বাড়ি- 

মাছে বলিয়া তাহার আহারের পরিমাণ বাড়িতে পারে না। আহারের পরিমাণ না 
বাড়িলে হু্ধের পরিমাণ বাড়িবে কিরূপে ? ছুগ্ধের পরিমাণ ন! বাড়িলে কাজেই, বৎস-" 
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দিগের তন ঘটুক কয়জনে ভাগ করিয়া পান করিতে হয় কিছা মাতা তাহাদিগকে ভাগ 
করিয়৷ পান করায়, আবার ইহাদিগের মধ্যে যে বংসটি অপেক্ষাকত সবল সে জোর 

জবরদস্তী করিয়া অধিক ছুগ্ধ পান করে ও অপর সকলের অপেক্ষা বলিষ্ট ও হষ্টপুষ্ট হয়, 
উদ্ভিদ সপ্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে । একটী আম বৃক্ষে দি পাচ শত ফল ধরিয়! 
থাকে এবং তাহার অর্ধেকগুলি যদি শৈশবাবস্থায় ভাঙ্গিন দেওয়া হয়, তাহা হইলে অব- 
শিষ্টগুলি সমধিক পরিমাণে পুষ্টি লাভ করিবে, বড় হইবে, সবল হইবে ও মধুর কিছ 
অশ্্ধুর আস্বাদাদি গুণেরও বৃদ্ধি হইবে । এই কারণে গ|ছের উত্রুষ্ট ফল লাভ করিতে 
হইলে, গাছের ফল ভাঙ্গিয়া দেওয়া! কর্তব্য। গাছে ফল ফলিতেছে না কেন, ঈদৃশ কথা 
প্রায় শ্রুত হওয়। যায় কিন্তু নির্দিষ্ট সমর সমাগত ন| হইলে গছ কেন ফলপ্রদান করিবে? 

বল প্রয়োগ করিলে কাজ হর্ন না, গাছ রোপণ করিন্নাই ফলের জন্ত ধাম। পাতিয়৷ 

থাকিলে চলিবে কেন? গাছকে বাড়িতে দেও, হৃষ্টপু্ট হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে 

দেও। কৌতুকপ্রিক্ব কোন কোন লোক অভিনবহ্ধ দেখাইবার জন্ত অপরিণত বয়স্ক 

উদ্দিদকে ফল ধারণ করিতে দেন, আনর। কিন্তু ইহার পক্ষপাতী হইতে পারি না। 

আতম্ন, লিচু প্রভৃতি কলম গাছে ছু এক বংপরের মব্যে ছু দশট। ফল ধরিতে দেখ 

যায়,। আমরা! আগ্রহ সহকারে তাঁভা ভাঙ্গিয়া দিই, পাঁছে গাছের বল ক্ষয় হয়, কীচা 

বশে ঘুণ ধরিলে যেমন নে বাশ অকর্ম্মণ্য ঝা অনতিকাল স্থায়ী হর, সেইরূপ অন্ন বয়সে 

গছে ফল ধরিলে তাহ! বড় তেঙ্জাল ও ফলন্ত হইতে পারে না। ছোট গাছের শিকড় 

সাতিশর ক্রিয়াশীল ; ফলতঃ যথেই রস আহরণ করিয়া ফলকে আপাততঃ পোষণ 
করিতে পারে, একন্ত চারা গাছ হইতে বড় একটা ফল আপন! হইতে ঝরিয়! পড়ে না। 

বড় বড় গাছে রাশি রাশি ফল হয়, কিন্ত তাহ।র অর্ধেক বা ততোধিক বরিরা যায়, 

বৃক্ষটি যতগুলিকে পৌধণ করিতে পারিবে, কেবল ততগুলি গাছে থাকে । তাহার মধ্য 

হয়তও আবার শত শত ফল বাতাসে পড়ি বার। রৌদ্রের তেজে বোটা শুক্ক হইয়া 

যাওয়ায় ফল খসিয়া যায়, আবার কোন কোন গাছে পোকার উপদ্রব আছে, ফুল 

ফুটিলেই গ্রঞপতি জাতীর এক প্রকার পোঁক! ফুলের উপর ডিম্ব প্রদব করিয়| চলিয়! 

যায়। সেই মকল ডিঘ্ব হইতে কীট উৎপন্ন ভইয়। ফলের মধ্যে প্রবেশ করে ও ফল মধ্যস্থ 

শন্ত ভক্ষণ করিয়৷ পুষ্ট হইতে থকে, খন পূর্ণাবুব প্রাপ্ত হয়, তখন ফলটি ফাটিরা যায় ও 

উহার বেটা আল্গ! হইয়। যাওয়ায় খসিয়। পড়িয়। যায়। ঈদৃশ নানা কারণে বড় গাছে 

অধিক ফল থাকিতে পারে না। সেগুলি ঝরিবার পড়িবার পর গাছে থাকিয়া যাঁয়, 

তাহার! দিন দিন বাড়িতে থাকে । যে বদর এইন্সপ গাছের ফল, সমধিক পরিমাণে 

পড়িতে না পায়, সে ফল প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া! থাকে । অগণ্য রাশি রাশি ক্ষুদ্র ফলের 

অপেক্ষ। বড় জুষিষ্ট সুন্বাহছ ফল অল্প হইলেও ম্পৃহনীয়। গাছের যথারীতি পাইট বা 

স্াটিতেরস বা! সার না থাকিলে যদি ফল ঝরিয়া যায়, তাা হইলে যাহাতে এপ 

পরস্-পসসিলা ৮৮৪ পি ০৮ 



৪র্ঘ সংখ্যা | ] [_ স্ত্রীহটের কমলা ১০৫ 
পাস্তা উরি বলি ইটা শিস শী সত উজ আও উট পরী উপ জা ই সি পা উর আরা ৬ সা লি প্লিস ৬ স্পস্ট ২5৩ 

ন! হইতে পারে, তাহার সাধ্যমত ব্যবস্থা কর! উচিত | পরিষ্কার পরিচ্ছর বাগানের ₹ যর 
রক্ষিত গাছ হইতে যদ্দি ফল ঝরিতে থাকে, ত্যহার জন্য হা হতাশ করিবার আবশ্তক নাই, 
এরূপ অবস্থার যে ফল ঝরিয়। পড়িতেছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, উদ্ভিদ আপনার 

শক্তিকে গুছাইয়া লইতেছে, যাহাকে পোষণ করিতে পারিবে না, ভাহাকেই বর্জন 
করিতেছে, স্থৃতরাং তাহা উহার পক্ষে মঙ্গল জনক জানিতে হইবে । 

হীচর্গাচরণ রক্ষিত, মালদহ । 

শ্্রীহট্রের কমলা 

উদ্ভান-_তন্ববিদ্ শ্রীশশিভূষণ সরকার লিখিত 

কমল! ছুই জায়গা হইতে কলিকাতায় আসে প্রীহট্ট হইতে ও মধ্য-প্রদেশ বর | 
শ্্ীহ্ট্রের কমলার নাম কলিকাতার বাজারে সিলেটের কমল, মধ্য-প্রদেশের কমলার 
নাম নাগপুরী কমল! বা সান্্র। সিলেটের কমলারই বাজ!রে আদর 'অধিক-_ইহা 
নাগপুরী লেবু অপেক্ষ। সুমিষ্ট ও স্ুভার । 

খাসিয়া পর্বতে কমলার বড় বড় বাগান আছে। পাহাড়িয়ারা এই সকল বাগান 

রচনা ও পালন করে । মাটির গুণে ও অবহা ওয়ার আনুকুল্যে এখানে কমলার গাছের 

বাড় বুদ্ধি বেশ সুচারুরূপই হয়-_সুতরাং এখানে কমলার বাগান বসান একট! কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার নহে । পাহাড়িয়ার] ছুই প্রকারে কমলার চার উৎপাদন করে ( ১) বীব্দ হইতে 

কিন্ব। (২) গুলকলম করিয়া । এই উভয় প্রকার চারাই বেশ ফলব|ন হয় এবং বীজের 

গাছের কমলা কলমের গাছের কমলা অপেক্ষা আকারে ও গুণে কোন অংশে হীন নহে। 
তবে এই মাত্র পার্থক্য দেখা যায় বে, বীজের গাছ ফলিতে ৭1৮ বংসর সময় অতিবাহিত 

করিতে হয়, কলমের গাছ ৩ বৎসরে ফলে। 

পাহাড়ির! বীজ নির্বাচন করিয় লয়। খারাপ বীজ হইছে তাহার! চার! উৎপাদন 

করে না। গাছের সর্ব্বোচ্চ রোদপিঠে ডাল হইতে তাহারা স্থুপ্ক ফল, বীজের জস্ত সংগ্রহ 
করে। ফল হইতে বীজ পৃথক করিয়! লইয়া! বীজগুলি জলে ফেলিয়া পরিফার করে। যে 

বীজগুবি খুর স্মপুষ্ট হইয়াছে সেগুলি জলে ফেলিবা মাত্র ডুবিয়! ধাইবে। এবস্রকারে 
পরীক্ষিত সুপুষ্ট বীর লইয্। তাহার চার! তৈয়ারি করে। নীক্গ তলায় চারা ্রস্তত করিয়া 

ইন! চাঁরা বড় হইয়। ৬। ৮ ইঞ্চ হইলে বাগানে নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করে। ইতি মধ্যে 
৯৪ 
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বাগানে চার! বসাইবার গর্তগুলি ঠিক করিয়া লইয়া থাকে । প্রায়ই ৮ হাত অন্তর চার৷ 
বসান হয়। গর্তগুলি দেড় হাত গভীর ২ হাত প্রস্থ কর! হয়। এইগুলি আবর্জনা দ্বারা 
পূর্ণ করিয়া আবর্জানায় আগুণ লাগাইয়া পুড়াইয়৷ লয়। অতঃপর গর্তগুলি গোময়.ও 
মৃত্তিক! দ্বার! পূর্ণ করিয়া! ফেলিয়! রাখা হয়। শেষ শীতে মাঘ মাসে এই রূপে প্রস্তুত গর্থে 
চার! বসান কার্য্য সম্প্ন করে। কলমের চারাগুলিও এ.সময় গর্তে বসায়। বর্যাকালেই 
কলমের চারা প্রস্তত হয়। বর্ষা শেষে সেগুলি বৃক্ষ হইতে কাটিয়। নামাইয়' হাপরে 

দেয়। হাপরে পুরাতন পাতা ঝরিয়৷ নূতন পাতা বাহির হইলে দ্বিতীয় চৌকায় চারাগুলি 
একবার নাড়িয়! বস।ইয়৷ থাকে। তারপর বাগানে নির্দিষ্ট গর্ভ বসাইলে একটি চারাও 
নষ্ট হয় না। হাপর হইতে নাড়িয়া একবারে নির্দিষ্ট গর্তে বসাইলে অনেক চার! মরিয়া 

যায়, এই জন্য পাছাড়িরা পূর্বে সাবধান হয় এবং চারাগুলি নাড়িয়া একবার চৌকান্থরে 
বসাইয়! চারাগুলিকে বেশ টেকসহি করিয়া লয়। 

গোলাপ দ্মেতের যেমন পাইট-কমলা বাগ।নের পাঁইট অনেকটা সেই রকমের । 

গ্রাত্যেক বর্ষে বর্ধা শেষে চারাগুলির গোড়। খুঁড়িয়। শিকড় বাহির করিয়া দিতে হয়। 

ইহারা খুব সাবধানে গাছের গোড়ার মাটি সরায়, পাছে গ|ছের শিকড় কাটিরা যায় এই 
জন্ত এত সাবধান হয়। পাঁচ আহ্ুলধুক্ত হাতের মত যে যন্ত্র যাহাফে ফর্ক বলে ভাহা শিকড়, 

লগ্ন মৃত্তিকা সঞ্লনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । এই যন্ত্রগুলি কাট! চাম্চের কাটার মত। 
পাহাড়িরা এই সকল উদ্ভান যন্ত্রের ব্যবহারে বেশ সিদ্ধতস্ত হইয়াছে । কমলার ভাসা 

শিকড় মটির নীচে অধিক দূর যায় না, এই হেতু গেড়ার দাটি সঞ্চালনের কালে 
অধিকতর সাবধান হইতে হর । শিকড়গুলি ছুই সপ্তাহকাল অনাবৃত রাখিয়া: 

হৌর বাতাস লাগায়। তার পর খৈল ও আবন্্না সার দিয়া ঢাকিয়। দিয়া থাকে । 

ন্যার পূব একবার এবং শীতের প্রথমেই একনার বাগানের ভাগাছা কুগাছা পিঙ্ক 

করিয়! দেওয়৷ হয়। 

পূর্বে পাহাঢের উপরে কনলার বাগান ছিল, এখন পাহাড়্রে পাদদেশে সমতল 

ভূমিভাগেও কমলার আবাদ আরস্ত হইয়াছে। শ্হট্রর দক্ষিণাঞ্চলে অনেক কমলা 
বাগান হইছে । অত্র স্থানের অধিবাসী রাঢগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত কমলার বাগান 

বসাইতেছে। ইহার! কষি-ব্যবসারী। কমলালেবুর বাগানে লাভ দেখিয়৷ ইহার। শস্ত- 

ছেন্ধে কমলালেবুর বাগান বসাইতেছে। ইহার! পাহাড়িয়াদের অনুকরণে কমলার 

আধাৰ করে! কলম করিবার প্রথা একই রকম কিন্তু বীজ্জ নির্বাচনে ইহার! সাতন্ত্রতা 
অবলম্বন করে। পাহাড়ির! স্থপক কমল! হইতে বীজ সংগ্রহ করে, ইহারা স্ুপুষ্ট ফল 

পাফিবার কিছু পর্বে পাড়িগ্না তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া! থাকে । ছুই রকম বীজের 
“চারার মধো কোনটি ভা০-_তুলনায় ইহার কোন ভেদ নির্ধারিত হইয়াছে কি না তাহার 
. কোন সন্ধান প ওয়! যায় না। পাহাড়ির। কিম্বা! রা়গণ ইহার কোন সদসৎ উত্তর দিতে 

খে প্রন হাতে 



৪র্ঘ সংখ্য| | | শীহট্ের কমলা . ৪ 
টি ও শী শি আগ এটি পিস, এন এপ্স - টির জে 

পারে না। পাহাড়ি কমলা অপেক্ষা মিট ও সতার, তরাইয়ের কমলা অপেক্ষা- 
রুত অন্ন অল্লাপ্বাদথক্ত । সেটা জল নাটির গুণেই হয় বলিয়া মনে হয়। কারণ উতয় 
স্থানের কলমের চারাতেও এই পার্থকা দৃষ্ট হয় স্থতরাং উভয়ন্তর বীঙ্গের চাঁরা' প্রস্তুতের 
প্রণালীর প্রার্থকা হেতু হইতেছে ব্গিয়। ধর! যায় না। 

কমলা! বুক্ষ উচ্চতায় ৮।৯ হাতের অধিক এবং পরিসরে ৬1৭ হান্ের অধিক প্রায়ই 
হয় না স্থতরাং ৮ হাত অন্তর গাছ বসাইলে গাছ ঘণ বপান হয় না। ৮হাত অন্তর গা 
বসাইলে এক বিবায় ১০* শত গাহ বসিনে। ৫ হহীতে ১০ বৎসবের বৃক্ষে প্রত্যেক গাছে 
২২ টাঁকা হিসাবে আয় হইতে পারে । ইহা হইতে ২৫২ টাকা সার ও চাষ কারকিতের 

খরচ বাদ দিলে ১৭৫২ টাঁকা একটা ১/০ বিঘা বাঁগন হইতে লাভ হওয়া সম্ভব। সম- 

পরিমাণ কোন সভজী ক্ষেত হইতে ১৭৫২ টাকা! মুনফা করা নিতান্ত সহজ নহে; তাহার 
জন্য অনেক পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ফলের বাগানে তাদৃশ খুচর। 
পাটের আবগ্তক নাই এবং এত দীর্ঘকাল ব্যাপী সতর্ক পাহারার আবশ্যকতা দেখ! যায় 

না,-মেমন সক্জীর পাগাঁনে কপিতে হয়। এই সকল বুঝিয়। রাঢ়গণ কমলার আবাদে 

মন দিতেছে। 

তবে কমলা গাছের শত্রু আছে সে কথা তাহার! স্বীকার করে। শুঁয়াপোকার 
পাতা খাইয়া ফেলে। এই শুঁয়। পোকার প্রতিকারার্থ তাহারা কমলাগাছে শু'টুকিমাছের 

সার দের। শুটকি মাছের গু'ড়। তাহারা. গাছের গোড়ায় ছিটাইয় দের। শুটুকি 

মাছের গন্ধে আক? হইরা পালে পালে পিপীলিক। বাইয়া গাদ্ব ছাইয়৷ ফেলে এবং পোকা 

ধরিয়া খায়। পোকা নিবারণার্থ তাহারা গাছের গায়ে জল মিশ্রিত গোমু ত্র ছিটাইয়! 
থাকে। ইহার উপর আবার গাছের গাত্রে সুড়ঙ্গকারী মাজের পোকা আছে। সেগুলি 
তীক্ষধার ছুরিক! দ্বার! গাছের গাত্র চিরিয়৷ বাহির করিয়া মারিয়া ফেলা ছাড়া অন্ত 

উপায় নাই। সুধু যে কমলা৷ বাগানে এই সকল কীটাদির উপদ্রব আছে তাহা নহে,. 
সবজী বাগান ও ফলের বাগান মাত্রেই এই উপদ্রব । এই উপদ্রব নিবারণের কৌশল 
"ফসলের পোকা” নামক পুস্তক হইতে শিক্ষা করা বায়। পুস্তকথানি বঙ্গীয় কষিবিভাগের 

সাহায্যে ভারতীয় কষিসমিতি দ্বারা! প্রকাশ্রিত। মৃল্যবত্তার অন্থপাতে ইহার দাম সামান্ত 
১0০ টস মাত্র ।' ভারতীয় কৃষিসমিক্তি হইতে এই পুস্তক পাওয়া যায়। 

কৃষিদর্শন__সাই রেন্সষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কষিতত্ববিদ, রর কলেজের 

প্রিন্দিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি, বন্ু এম্, এ, প্রণীত। কষক জাফিস। 
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বীজ নির্ববাচন-__ 
বীজের উপরে শশ্ত নির্ভর করে। ভাল বীজে ভাল ফসল ইহ 

একটি চলিত কথ কিন্ত ভাল বীজের অর্থ কি। দেখিতে ভাল হইলেই যে বীজ ভাল 

হইল তাহা নহে, ফসলের উদ্দেস্তে বীজ, অতএব যে বীজের ভাল ফমল উৎপাদন করিবার 
ক্ষমত! আছে সে বীজই ভাল। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের উদ্দেশ্ত ভিন্ন ভিন্ন, ধানের জন্য 

আমর! সাধারণতঃ চাই এমন বীজ যাহ! হইতে উৎপন্ন গাছে বেশী ধান হয়। পাটের 

জন্য চাই এমন বীজ যাহা হইতে উৎপন্ন গাছ খুব সোজা লম্বা মোটা হইবে । অতএব 

কোন শস্যের ( ধানেরই হউক বা পাটেরই হউক ) বীজ র্লাখিবার পূর্বে দেখিতে হইবে 
সেই ফমলে আমর! চাই কি? তারপর যে গাছখুপিতে সেই গুণবিশেষ বেশী নাত্রায় 

আছে সেগুলি হইতে বীজ রাখা । যেমন বাপ তেমনি ছেঙ্পে, যেমন গাছের বীজ ফসলও 

তেমনই হইবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে বীজ নির্বাচন অর্থ গাছ নির্ববাচন। 
বান আমাদের সর্ব প্রধান এবং সর্ধসাধরণ ফসল গতএব ধান লইয়াই আমরা 

আরম্ভ কারব। পূর্বেই বলিয়াছি ধানের চাষে কৃষকগণেক্ ইচ্ছা! যাহাতে “ফলন” বেশী 
হয় কিন্ত তাহাদের বীজ নির্বাচন প্রণলী ও ইচ্ছা এই ছুয়ের সঙ্গে সামঞ্জন্ত বড় কম। 

একজনের ১৫ বিঘা রমিতে ধান আছে, যে জমিখানার ধান মোটামুটি দেখিতে সর্বাপেক্ষ। 
ভাল, অন্য কোন বিষয়ের উপরে লক্ষা না করিয়৷ ধ জমির ধান পৃথক করিয়া কাটিয়া 
তাহা হইতে বীজ রাখা হয়। কৃষকের উদ্দেশ্য বেশী ফলন এবং সেই উদ্দেশে তাহার 
উচিত ছিল যে গাছগুলিতে বেশী ধান হইয়াছে কেবল সেগুলিই বাছিয়৷ লওয়৷ কিন্ত সে 
বিষয়ে কোন মনোযোগ দেওয়া হইল না, ফলে ফসলও তেমনি হইয়। থাকে । একখান 
ধানের জমিতে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় উহার সবগুলি গাছ সমান বাড়ে নাই এবং 
প্রত্যেক গাছের শিষে ধানের সংখ্যাও সমান নহে। কতকগুলি গাছ সতেজ, গোছা! 

বড়, ৫৬ করিয়৷ “ফে'কৃড়ি” বাহির হইয়াছে আবার কতকগুলি যেন কেমন নিস্তেজ, 

১1৩টির বেশী “ফে'কৃড়ি” নাই। যে গাছগুলিতে বেশী “ফে'কৃড়ি”, সেগুলির প্রত্যেকটার 

শিশে ধানের সংখ্যা ১০০ ১৫০ অথবা ২০* ) যেগুলি নিম্তেজ, ২৩টি “ফে"কৃড়ি”র বেশী 

নাই তাহাদের শিষে ধানের সংখ্যা হয় ত ৫০৬*এর বেণী নয়। একই জমিতে একই 
রকমের চাষ আবাদে একই চেষ্টার ফলে ক্ষেত্রময় ফসল হইয়াছে, এমন কিছু নয় যে 
সতেজ গাছগুলিতে বেণী সার দেওয়া হইয়]ছিল বা! উহাদের জন্ত বেশী যত্্ব করা গিয়াছে 

-এ্থচ কতকগুলি গাছে ফল হইল বেণী আর কতকগুলিতে অন্যন্দপ। এফই রকম 
ঝবহারে যখন কতকগুলির “ফলন” অপরগুণি হইতে বেশী তখন ইহা যুদ্ষিসঙ্গত যে, 
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বেশী “ফলন” ইইনাছে , এমন 1 গ্াছগুলির বীজ হইতে ষে শস্য হইবে সেগুলিরও দ্ফলন” 

বেধী হইবে । অতএব ক্ষেত্রে বে গাছগুলির বেণী “ফলন” ভইয়াছে সেইগুলি হইতেই 
বীজ রাখা কর্তব্য যখন অধিক প্কলন”ই আমাদের উদ্েশা । অবশ্য উৎপন্ন শশ্তের 

সবগুলিই যে সমান হইবে তাহা নহে কতকগুলি অপেক্গীকৃত ভাল হইবে কতকগুলি এ 

প্রকারের এবং কতকগুলি খারাপও হইতে পারে । কারণ প্রতোক শসযরই দোষগুণ 

অন্নাধিক পরিমাণে পরবস্তী শশ্তে দেখ দেয়; সতর্কতার সহিত দোষ বাদ দিয়! গুণের 

উপরে নজর রাখিয়া যে গাছগুলি সর্বাপেক্ষা ভাল কেবল মেইগুলিরই বীজ লইয়া! শস্ত 
উৎপাদন করিতে থাকিলে ক্রমে দোষ কমিয়া অসিনে এবং গুণের বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে 

এবং অবশেষে এ গুণের উন্নতির সঙ্গে একটি ভত্যন্ত নু প্রন্থু জাতীয় ধানের সৃষ্টি 

হইবে । 
এই প্রকারে প্রতি বৎসর সাবধানে ও সবত্রে নির্বাচিত বীজ হইতে নী শহ্য 

উৎপাদন করিয়া এবং তাহ! হইতে গুনরার এ প্রণালীতে বী্গ ব|ছিয়া সেই বীজ আবার 

পৃথকভাবে জন্মাইয়া এবং আব।র তাহা হইতে বীজ রাখিয়া ক্রমে ধে কোন শস্তের প্রভূত 

উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে 1 ঘেশস্যের যে গুণ বিশেষের উৎকর্ষ প্রয়োজন সেই 

বিশেষ গুণের উপরে লক্ষ্য করিয়াই বীজ নির্বাচন করা আবশ্যক । অনেক সময় দেখা 

যাঁর সময়মত উপযুক্তরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ধান হইল ন;, দেশে হাহাকার পড়িয়৷ গেল) 
যদি এমন কোন জাতীয় ধান থাকিত যাহা অনাবৃষ্টিতেও জন্মে তাহ! হইলে কিন্তু অত 

হতাশ হইবার কারণ থাকিত না। একটু ভাবিয়া দেখিলে ও যত্ব করিলে আমর! এইরূপ 
ধানের স্ৃপ্টিও করিতে পারি। 'অনাবৃষ্টিতে উপযুক্তরূপ ফস্ল না হইলেও ক্ষেত্রের সকল 

গাছই যে মারা যায় তাহা নহে। ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে দেখা বায় কতকগুলি গাছ 

তবুও বীচিয়া আছে এবং যত্র করিলে উহাদিগকে রাখিয়৷ সামান্ত ফসলও পাওয়া 

যাইতে পারে কিন্তু যখন মজুরি পোষাবে না' তখন আর এগুলি, রাখিয়া কি হইবে, 
এই ভাবিয়৷ কৃষক আর এ গাছগুলির কোন যত্বই লয় না, সাধারণতঃ গরু বাছুর দ্বারা 
থাওয়াইয়। ফেলে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা বায় যে এ গাছ কটা যখন 
উপযুক্ত জলের অভাবেও মরে নাই, তখন নিশ্চয়ই উহাদের এমন কোন গুণ আছে 

যাহার সাহায্যে উহ্রা অনাবৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও বীচিয়া আছে। কৃষক কিন্ত 
সে গুণের আদর করিল না, গাছগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিল। বদি এ গাছগুলি নষ্ট 

না৷ করিয়া যত সহকারে রাখিয়৷ দেওয়া হয় এৰং নিয়মিতরূপে শন্ত পাকাইয়। উহা 

হইতে বীজ রাখ! হয় তাহা! হইলে এমন এক জাতীয় ধানের বীজ পাওয়া বাইতে পারে 
যাহা অনাবৃষ্টিতেও জন্মিবে। কখন কথুন দেখা যায় ক্ষেত্রের অনেক ধান গাছ ফলের 
তারে শুইয়া পড়ে।: আবার সম পরিমাণ ফল থাকা সত্বেও আর কতকগুলি গাছ 

ঘেশ দীড়াইয়া৷ আছে । গাছ শুইয়া পড়া ফসলের পক্ষে থুব ক্ষতিজনক কেন ন৷ অনেক. 



১১০ ককষক-শ্রাবণ, কিনি নিন খণ্ড । 
সি পি এরি পি আসি শট 

ফসল নষ্ট হঈয়া রি বীজ রাখিবার সময় ক্ষেত্রের সমস্ত গাছের ধান না না মিশাইসা 
কেবল যে গাছগুলি শুইয়া পড়ে নাই বেশ দীড়াইর়া আছে যদি সে গাছগুলি হইতে 
বীজ রাখা হয় তবে দেখা যাইবে উহী হইতে উৎপন্ন গাছ কখনও শুইয়৷ পড়িবে 
না। ক্রমে এগুণের উপরে নজর রাখিয়। উৎপন্ন শগ্ত হইতে বংসর বৎসর যদি 

কেবল যে সব গাছ বেশ সোজা শক্তভাবে দাড়াইয়৷ থাকে তাহা হইতে বীজ রাখা 

হয় তবে অবশেষে এমন এক জাতীয় ধানের শ্ৃ্টি হইবে যাহ। আর বাস্তবিক শুইয়া 

পড়িবে না। শীঘ্ব ও সমান পাঁকে এমন ধানের শ্ষ্টি করিতে হইলে ক্ষেত্রে যে সকল 

ধান শীঘ্র ও এক সময়ে পাকিয়াছে তাহার বীজ বাছিয়। লই! তাহ! হইতে ফসল জন্মান 

আবশ্ঠক। এই প্রকারে যাহার যে গুণের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক সেই গুণ বিশেষের 

উপর লক্ষ্য রাখিয়। ধারাবাহিকরূপে ও যত্ত সহকারে সেই গুণ যে গাছগুলিতে বিশেষ- 

ভাবে পরিস্ফুট আর সব গাছ বাদ দিয়া কেবল সেই গাছশুলিরই বীজ রাখা প্রয়োজন । 
পট আমাদের আর একটি আয়ের ফসল অতএব পাটের জন্য এমন বীজ রাখিতে 

হইবে যাহাতে ভাল পাট হয়। পূর্বেই বলিধ়াছি পাটে চাই আমরা সোভা, শক্ত, 

লম্ব! ও মোট। গাছ, যেন পাট বেশ লম্বা শক্ত এনং ওজনে স্তারি হয়। ন্ভাতএব পাঁটের 

বীজ রাখিবার সমর পাট ক্ষেতে যাইয়। ঘে গাছগুলিতে ই সব গুণ বিশেবভাবে আছে 

সেইগুলিকে বীজের জন্য রাখির। দেওয়। কর্তবা। ক্লুবকগণ নেশী দামের মাশার ভাল 

গাছগুলি কাটিয়া পাট করিয়! বিক্রয় করে এনং সাধারণতঃ যে সব গাছ ভাল হয় নাই 

তাহাই বীজের জন্য রাখিয়া দের। নীজের জন্য উৎকৃষ্ট গাছ বাছিয়৷ রাখিয়া অন্যান্ট 
গাছ কাটিয়া পাট করিলে প্রথম একটু লোকসান নলিয়! বোধ হইতে পারে বটে কিন্ত 

২।১ বংসর পরেই সে ক্ষতি পূরণ হইয়! যাইবে | 
কেহ হয়ত তর্কচ্ছলে বলিবেন এইরূপ কগঠিনভাবে বীজ নির্বাচন করিতে গেলে 

বীজের অভাবে চাষ আবাদ করা কঠিন হইবে। ঠগ বাছিতে গ। উজাড়, উপযুক্ত 
বীজ নির্বাচন করিতে গিয়৷ সমস্ত জমির পরিনীণ বীজই জুটিয়৷ উঠিবে না। বাস্তবিক 
কথা তাহা! নহে, সমস্ত জমীর জন্ত ২১ বৎসর যেমন বীজ রাখা হইতেছে, তেমনই 

চালাইতে হুইবে? চলিত প্রথা হুটাং ছাঁড়িয়! দিলে হইবে না তবে কিছুকাল পরে আর 
এ অন্গুবিধা থাকিবে না । উপরুক্ত প্রণালীতে নির্ব।চিত বীজের প্রধম বৎসরের উৎপন্ন 

শষ্য হইতেই কতক পরিমাণে ভাল বীজ দ্বিতীয় বৎসরের ব্যবহারের জন্ত পাওয়! যাইবে, 

এইরূপে ২৪ বৎসর পরে আর মোটেই বীজের অভাব থাকিবে না। 
বীজ, মূল গাছের অনুরূপ শস্ত উৎপাদন করিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু ইহার 

ব্যতিক্রমও না হয় তাহা নহে। কতকগুলি সমগুণ বিশিষ্ট, কতকগুলি উৎকৃষ্ট, কতক- 
“গুলি বা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কতকগুলি একেবারে অন্তভা বাপন্ন ও হুইয়! পড়ে, এই 

এলিকে ইংরাজীতে স্পোর্ট (৪7১০7) বা “উদ্ভট” কহে। কেন এইরূপ স্পোর্ট ব 
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তি সটান সী ওত শট সাত ৯৪৭০ হা পিটিসি শা পর সিল ৩ ৩ সী সিল সত তি শা তা তা অতি শি পশলা ৯৫৯টি বিলাস সিল সিসি ভাসি? 

উটের” উৎপত্তি হয় উহ! সহজে বুঝান কঠিন কিন্ত এইরূপ সর্বদাই হইতেছে। পি পিতা 
মাত। হইতে সন্তান সম্পূর্ণ সত্ত্ব আকৃতির ও প্রকৃতির ইহ] বিরল নহে । এই স্পোর্ট 

ব৷ উদ্ধুটগুলিতে অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বাঞ্চনীয় গুণের সমাবেশ দেখিতে 

পাওয়৷ যায়। ইহাদের বীজ লইয়া! শশ্ত উৎপাদন করিলে এক নূতন শস্তের সৃষ্টি 
হইতে পারে । উৎপন্ন শন্তের মণো কতকগুলি হয়ত মূল গাছের প্ররুতি পুনরায় 

প্রাপ্ত হইবে কিন্তু অনেকগুলি এই স্পোর্ট বা উদ্ঘুটের নূতন প্রকৃতি সমূহ লাভ করিয় 

তৎদমুদয় বিস্তার করিবে। এই সকল বিশেষ গুণসমুহ বদ্ধমূল হইলে তাহাদের বীজ 
লইয়। শন্ত উৎপাদন করিলে এ গুণগুলি আরও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিবে, এবং 

অবশেষে একটা সম্পূর্ণ নৃতনগুণ সমন্বিত উৎকৃষ্ট শস্তের স্থষ্টি হইবে। 
ইচ্ছ। করিলে যত্বসহকারে চাষ আবাদ, নির্বাচিত বীজের ব্যবহার ও যথোপযুক্ত 

সার প্রয়োগের সাহায্যে শস্তের গুণের উৎকর্ষসাধনও দোষ বজ্জন সহজেই কর! যাইতে 

পারে। এই সকল উপায়ের দ্বারা অন্তান্ত দেশর কৃষকগণ দিন দিন নূতন রকমের 
নৃতন গুণ স্ম্পন শস্তের সৃষ্টি করিতেছে । উপরোক্ত প্রণালীতে ক্ষেতের উৎকৃষ্ট গাছ 

বাছিয়। বীজ (ধানের ও পাটের ) রাখিতে কুষকগণকে এ বিভাগ হইতে সরকারী 

কর্মচারী দ্বারা দেখান হইতেছে ।__-সরকারী কৃধি-বিবরণী। 

হৈমস্তিক তৈল শস্ত (রাই, শরিষা, মসিনা ) ১৯১৪-১৫ সমগ্র ভারতবর্ষে আলোচ্য 

বর্ষে ৬,৪০২,০০০ একর পরিমাণ ক্ষেত্রে রাই ও শরিষার আবাদ হইয়াছে । বিগত 
পূর্ববসর অপেক্ষা ১৩৬,০০০ একর অর্থাৎ শতকরা ২ভাগ অধিক। উৎপন শশ্তের 

পরিমাণ ১,১৯৫১০০* টন) বিগত বন্ষর শস্তের পরিম।ণ ১,০৪৬,০০০ টন নির্ধারিত 

হইয়াছিল । উৎপনের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বাড়িযাছে। 

তিসি__ 
আলোচ্য বর্ষে তিসির জমির পরিমাণ ৩,৩৩২, একর । উৎপন্ন 

শন্তে পরিমাণ ৩৯৬,০০০ টন। বিগত পুর্ব বখসর অপেক্ষা জমির পরিমাণ শতকর। 

৯ ভাগ ও শশ্তের পরিমাণ ২*৫ ভাগ বাড়িয়া?ছ। অন্ঠান্ত দেশেও তিসি জন্মে--রোম 

রাজ্যে এ বংসরে প্রায় ১২ লক্ষ টন, কানাডাতে লক্ষাধিক টন ভিসি উৎপন্ন হয়। 

রুস রাঙ্দে ভিসি জন্মে কিন্তু তাহ! যংসামান্ত | 

বাঙ্গালায় পাটের আবাদ-_ * 
১ম বিবরণী *১৯১৫-__ অনুমান ২,৩৬৫১১৫১. একর 

পরিমাণ জমিতে পাঠের আবাদ হইয়াছে। উত্তর, পুর্ব, পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার, বিহার, . 

উড়িয্া 'ও আসাম সর্বত্রই এবার পাটের আবাদ কম। আবাদী জমির পরিমাশ প্রায় 



১১২ 1. : কৃষক-শ্রাবণ, ১৩২২ [ ১৬শ খগ্ড। 
পর টি উরি লাজ... এরি পরপরই উট জাম সপ সত স্পিন সস তিশি পি্ সি সিট ছি ৬ বা টিসি ৩ সপ" পি ই প্লট পপ উট উট ৭ ই সপ ্্াশী 

শতকর! ২৯ ভাগ কম। বিগত বর্ষের ফসলের অনেক পরিমাণ পাট এখনও অবিক্রিত 
পড়িয়া আছে। 

পাঞ্জাবে গম ১৯১৪-১৫-_- 
সমগ্র পাঞ্জাবে ৯,৭৭৮,*৫৩ একর পরিমাণ জমিতে 

গম জন্মিয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ অধিক। আলোচ্য বর্ষে উৎপন্ন 
গষের পরিমাণ ৩,৩৪৭১৭৬৮ টন, বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ২১ ভাগ 'অধিক। 

ডাহা ০০০০০ 

শিলচরে কৃষি ধণ ও সাহায্যদ।ন ব্যবস্থ/__ 
সদরে ছুই জন: '্অতিরি সরকারী 

কমিশনার ও দুই জন সব ডেপুটী চাউলের থলিয়া লইয়৷ ্টাউল বিতরণ করিতে বাহির 

হইয়াছেম। গত কল্য বহু সংখ্যক গ্রামবাসী সাহাধ্য-ভি্কার জন্ত কলেক্টরের নিকটে 

আসিয়াছিল। শীন্তই কৃষি-খণ প্রদত্ত হইবে। এ বৎসর ফনল না হওয়ায় আগামী 

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ভীষণ কষ্ট হইবে। দুর্ভিক্ষ গ্রশঙ্ধনের জন্য একটা অর্থভাগার 

স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে । ঃ 

গব্ণমেণ্ট কুষকদিগকে খণ দিবার জন্য ১৫ হাজার টা এবং বন্যাগীড়িত প্রজা- 
গণের সাহাধ্যার্থ ২০০০২ টাক দান করিয়াছেন । 

গুন! যাইতেছে, আাসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের পার্বত্য অংশের কাটলিচ চের! স্টেশনের 

নিকটে বন্যার স্রোতে বহুসংখাক রেলওয়ের কুলী ভাসিয়া গিরাছে। 

পূর্ববঙ্গ বর্তমান অন্নকষ্টের প্রধান কারণ পাটের ক্ষৃতি__ 
মাননীয় মিটার 

বিটসন বেলের অভিমত 'এই যে, যুদ্ধের জন্য পাটের দর কমিয়৷ যাওয়ায় নোয়াখালী 
ও ত্রিপুরা! জেলার কুষকগণের প্রতি মণে প্রায় চারি টাকা লোকসান হয় তাহাতে মোটের 

উপর দুই জেলার কৃষকগণের ২৩৮৫০৮০০২ টাকা! ক্ষতি হর। ইহাই তাহাদের বর্তমান 

দুর্দশার মূল কারণ। প্রত্যেক জেলার অল্লাধিক এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরা ও 

নোয়াখ।লীর জেলার, ছুর্দশীর আরও কারণ আছে । ১৯১৪-১৫ সালের হৈমস্তিক ধান্য 

উকর। হইয়! নষ্ট হয়রদী, টাদপুর ও নোয়াখালী সদর মহকুমার অন্তর্গত যায়গায় এই রোগ 

বেশী দেখ। যায়। দ্বিতীয়তঃ এই ছুই জেলায় মঙ্জুরেয় সংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের 

নিজের জোতজমী কিছু নাই। অন্যান্য বৎসর তাহারা অপরের পাট ও ধান্যের 

জমীতে কাজ করিয়! জীবিকা-উপার্ন ঝরে । এ বৎসর পাটের আবাদ কম হওয়ার 

এবং সাধারণতঃ অর্থের টানাটানি হওয়ায় তাহাদের নিক্ত জেলায় বা অনত্র কাজ মিলে 
নাঁ। তৃতীয়ত: এই ছুই জেলাতে স্থানে স্থানে ভীষণ বন] হইয়াছে । 



কষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র 
ষোড়শ খণ্ড; ওর্থ সংখ্যা 

সম্পাদক-_শ্রীনিকু্জবিহারী দর্ত, এম, আর, এ, এদ্ 

জরীন্ষলভ ১৩২২ 
কলিকাতা? ১৬২নং বহুবাজ্ার সী, ইতিয়ান গার্ভেনিং এসোগিয়েপন হতে 

শ্রীযুক্ত শশীডষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজারষ্রীট, শ্রীরাম প্রেছ্ হইতে 
| শ্রীভূপেক্্রনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত। 
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, বাসী রোগীদিগের রোগের স্থবিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাঠ করিয়া গুঁষধ ও ব্যবস্থা পল্র 

88685864086888787626 

প্রস্পেক্টস্ বিনা মাস্থলে প্রেরিত হয়। 

বিচক্ষণ হোষ্িউিননীথিক চিকিৎসক 
পরাতে ৮।* সাড়ে আট ঘটিকা অবধি ও সন্ধ্যা বেলা ৭টা হইতে ৮॥* পাড়ে আট 

ঘটিক। অবধি উপস্থিত থাকিয়া, সমস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা ও উষধ প্রদান করিয়৷ থাকেন। 
ঙ্্ গর. ৬ ক্ষ 

এখানে সমাগত রোগী দিকে স্বচক্ষে দেখিয়৷ ওঁষধ ও ব্যবস্থা দেওয়৷ হয় এবং মফ£ব্বল- . 

খু 
টি 

(১৬৮) ৩৬৮ ১৯ চর ৬ স্ব ২০ সক ২ তী 2615 
ক 

৯:4৮ ০৬ 3৮০০ ৮ মি ৯ ্ 

ডাকযোগে পাঠান হয়। . ** 4 
্ঃ নদ. ৭ রা 

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, হা, যরুত, নেৰাঃ 
উদরী, কলেরা, উদরাময়, কৃমি, আমাশর, রন্ত আমাশয়, সর্ব প্রকার জর, বাতশ্রেম্া ও 
সন্নিপাত বিকার, অন্নরোগ, অর্শ, ভগন্দর, মুত্রষস্ত্রের রোগ, বাত, উপদংশ সর্বপ্রকার শূল, 
চর্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, মাসিকারোগ, হাপানী, 
যঙ্গ্মাকাশ, ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ধ প্রকার নূতন ও পুরাতন রোগ নির্দোষ রূপে 
আরোগ্য করা হয়। 

বাঃ কঃ " “খাঁ ক ন নই 

সমাগত রোগীদ্দিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার *চাধ্য স্বরূপ প্রথমবার 
অগ্রিম ১২ টাক। ও মফ:স্বলবাসী রোগীদদিগের প্রত্যেকের নিকট সুবিস্ত/রিত লিখিত 
বিবরণের সহিত মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চাধ্য স্বরূপ প্রথম বার ২২ টাকা লওয়াহয়। 
উষধের মুল্য রোগ ও ০550 স্বতন্ত্চার্টয করা ভর। 

৪ খা 

রোগীদিগের বিবরণ মা রি জিত স্থবিস্তারিত ডি 'লিখিতে হয়। 
উহা অতি গোপনীয় রাখা হয়। 

নু নি 
$১০ 
চি 
ক 

্ * চি) 
5৯ 3৮6 

আমাদের এখানে নি নোভা ক ওষধ চাটি ডাঁম %১০ পয়সা হইতে ৪২ 
টাকা অবধি বিক্রয় হয়। কর্ক, শিখি, বধের বাক্স ইত্যাদি-এবং ইংরাজি গাল 
হোমিওপাথিক পুুক চিনি মুলো ৮ যায়। 87 

৬ রঃ 

মানাবাড়ী হানেমান ার্মাসী, 
৩০নং /755181 চা কলিকাতা | 

৮9:৮1 

তে 

পু 

৮৩৮4৮, 

৮২০, 

১5376২03১33. 7, 7370 77 4৯.05. 
ভিজ 

চ8০0ছা, ৪, 0. 0205 8.4. 

যাহার প্রয়োজন, জন্ম তারিখ, সময়, ও জন্মস্থান পাঠাইয় জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ . 
সঠিক ফলাফল জানিতে পারিবেন। &ষ কোন ১০ বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা 
( বয়ঃক্রম অনুসারে ) ৫২1 এ ৫ বৎসরের ৩২7 প্রত্যেক প্রশ্ন ১২ হইতে ৫২1 সমগ্র 
জীবনের প্রধান ঘটন! ২৫২ ইত্যা্দি। বিশেষ বিবরণ বিস্তৃত প্রস্পেকটস্এ দ্রষ্টব্য ।* 

26. চো, 1 
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চট পতক৯৪৮-. 

আবণ ১৩২২ সাল। 
বারা 

: লেখকগণের মতামতের অন্ত সম্পীধক দায়ী নহেন ] 

মশালা হশ এব টন ৫ তি ৯৭ 

ফল ঝরা "১৮ " *** খু  *., ৮, ১৪২ 

: সামরিক কৃষি সংবাদ__ | 
বীজ নির্বাচন রি টা এ ৪০ ৬৮ 

| শন সংবাদ ৯৪৪ . ১৪০ 5৪৩ 5৩৪ ১১২ 

| গাছ ছাট। ০৩৩ ০. এ ১৪৬. ১০১ 7১১৩. 

৬৭ ন্গাইল ব্যাপি গোলাপ যা ূ ০০০ ৮০০. ১০৬ ১১৭ 

গাছ কাপাস . ৯০০ টি ০০. ৪৮৩ ১২৬. 

কলমের পেপে ক 5০০ | তত. 2 “৩০ ১২৬ 

পত্রাদি__ £ | 
লক্কার চাষ, হন্তী ও অশ্বমল, চুণ সার প্রয়োগ, ধানেসানস, মাছের ব্যবস!, 
ক্ষার জমির উন্নতি বিধান, ক্ষার জমিতে খন্দ *** . ০০৯ ১২১-১২৪ 

সার সং রন 

র কারখানা, বাণিজ্য কলেজ, ুগধ সরবরা্, কস্করাস প্রাধান 
সার, ভেদ বমনের উদ্ধিজ্জ 'ওষধ : ্ ১২৪--+১২৭ 

বাগানের মাসিক কায ... ১২৮ 
টিটি মরি 55222-25-5 & ররর লু র রা এড সু ফ্যাকক্টুরী 

স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

দি. 1 .শ ১ম এই কঠিন জীবন:সংগ্রামের দিনে আমর! 
বট 1৩: সু আমাদের প্রস্তত সামগ্রী একবার ব্যবহার 

টা করিতে অনুরোধ করি, সকল প্রকার চামড়ার 

বুট এবং*ন্থ আমর! প্রস্তত করি, পরীক্ষা 

প্রার্থনীয়। রবারের শ্রিংএর জন্ত স্বতন্ত্র মূল্য 

দিতে হয় না। 

২ছ উৎকষ্ট ক্রোম চামড়ার ডারবী ব৷ 

অনসফো্ড মূলা ৫২5 ৬ পেটেন্ট বার্নিস, লপেটা, ০০০০০ পত্র | 

. লিখিলে জ্ঞাতব্য বিষয় মূল্যের তালিক। সাদরে প্রেরিতবা । 
_. মমযানেজার-_দি লক্ষৌ রুট এগ নু ফ্যাক্টরী, লক্ষে। 



৪র্থসংখ্য। |]. ; গাছ ছাট! ১১৩ 
৮৬৮০স্পিী ঠা থে তত এ ঠা শত পা সিনা টিসি সি তরি হস পতি এ লিপ, তি পা এ শীত পা ০ ৭ রখ তত ১৯১ তল জীন পদ তলত তা ৮ শত শিপতি এ্িশশি পাট কি পাপী এপ্স তাশিশপী ৭ ৯ গস্িশ 

শ্রাবণ), ১৩২২ সাল। 
১০ পপ পপ ৮৮৮ পপ উপ, আজ পপ সপ সপ পপর শা শশী তত 

৯৮ ০৮ ০০৮ ০০ ৩৩ পা শি ০ সা শতশপস্প ত৩ ৯০ শপ ৩:৩৩ তস্প্প 

গাছ ছাট! 

সপ ৮৯ ৯ ০ 
সপ পা সা, এ সস ০ ৮ ০ 

গাছ ছাট। সম্বন্ধে আরও ছুট 'একটা কথা বলিয়৷ অমর এই প্রদঙ্গ শেষ করিব। 

তরু লতাগুলিকে টিয়া কাটিয়। মনমত আকারের করিয়া লওয়া ও সেইগুপিত্ ইচ্ছা 

মত, আবগ্তক মত, ফুল ফুটান, ফল ফলান, গাছ হাটার প্রধান উদ্দেশ্য এপ্কথ! ক্লাহারও 

বুঝিতে বাকি নাই। বরিয়া লও, জানুয়ারি মাসের শেষে কোন পুষ্প প্রদর্শনীতে ” 

গোলাপ ফুল যোগান দিতে হইবে। যে সকল গোলাপ গাছ সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে. 

ইাটা কাট। হইয়! গিয়াছে তাহাতে ডিসেম্বর মান পড়িতে না পড়িতেই ফুল ফুটিতে আরম্ত 

হইবে । জানুষারি মাসের শেষভাগ পধ্যস্ত তাহাতে প্রদর্শন করিপার উপযুক্ত ফুল পান্তিয় 

কিছু অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ন্ুতরাং জানুয়ারি মেলাক্স কুল প্রদর্শন জন্য গোলাপ. . 

গাছগুলি সেপ্টেম্বর অক্টরবর মাসে না হাটিয়া নভেম্বর মাসের শেষে ছাটিতে হইবে। 

গোড়া খোলা, শিকড় ছাটা, ডাল হাটা ও সার দেওয়ার কায এক সঙ্গেই করা বিধি 

নতুবা উপযুক্ত সময়ে মনোমত ফুল পাঁওয়! যাইবে ন|। | 

লত।নিয়। গোলাপ বৃক্ষগুলি বাশের ব৷ তারের জাক্রিতে বিনাইয়া সুনিপুণ হস্তে 

ছাটিয়। ক।টিয়া যেমন ইচ্ছা! বিস্যন্ত ও সুসজ্জিত করা যায়। উচ্চ দ্বিতল গৃহের বারান্দায় - 

তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া! যাওয়া যায়। কেবল কাগুটি মাত্র উদ্ধে উঠি! যাইবে এবং. 

নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া শাখ। প্রশাখা বিস্তার করিয়৷ মনোমত ছবির আকার ধারণ করিবে। 

জুঁই, চামেলী, জেদ্মিন প্রভৃতি জেদ্মিন্ জাতীয় গুন্সগুপিকে কাগুটি মাত্র ভূমি সংলগ্ন 

রাখিক্া। যথা তথা উদ্ধে বা পার্খে লইয়। গির! ইচ্ছানুরূপ 'আকারের করিয়া লওয়ু! যায়। .. 

কাঠালি টাপা, গর্ব চাপ! (909118, ০0০0:86% ).ও জেদ্মিন্ দ্বার বাগানের বা 

বাস গৃহের বেশ স্থন্দর ুৃতয ফটক নির্মাণ করা. যাইতে পারে যতক্ষণ হাতে কাটি বা 

১৪ 



১৯৫. কৃধক-ভ্রীবণ, ১৩২২  [১৬শখগু। 
ভাদ্র রেসি সর ৬৭ ০ শিউলি গা, কি এ নি পি 

কাটারি থাকিবে ততক্ষণ তাহাদিগকে সুদৃশ্ত করিয়। রাখ! সম্ভব। নতুবা ত সকল উদ্ভিদ 

ইচ্জামত ডালপাল! ছাড়িয়া বন্যভাব ধারণ ঝারিতে ছাঁড়িবে না । ডুরেপ্টা বা! মেহদী দ্বারা 
প্রাচীরের মত সবুজ রঙের বেড়া নির্মীণ করা সহজ। ছাঁটিয়। কাটিয়া! বেড়ার আবষ্তক 

মত ক্ণাকে ফাকে তাহাদিগকে ত্তস্তাকারে দাড় করান ধা! ফটক নির্মীণ করা কঠিন কথ! 

নছে কিন্তু বংসরে ছুই তিন বার তাহাদের উপর কীচি চালাইতে হইবে নতুবা অভিষ্ট লাভ 

হইবে না। 
ভুরেন্টা ও বিলাতি মেহুদি (0157083)গুলি কখন কখন বড় ফুল বাগানের কেয়ারি 

মধ্যে বদাইলে বেশ শোঁভ। হয়। তাহাদের ফল ফুলগুলি বড়ই স্ুদৃশ্ত ৷ কেয়ারি মধ্যে 
বসান গাছগুলি কিন্তু সরে একবার ছাটিয়। না দিলে চলে না। এই গাছগুলি এক- 

বারে গোড়। ধেঁসিয়া কাটাই উচিত। বর্ষারস্তে এই কার্ধ্য কন্পিলে গাছের সগ্য বহু শাখা 

প্রশাধ! ছাড়িয়া অনতি বিলে গোলাকার গুন্মে পরিণত হা। এই ব্যাপারটি জান! 
থাকিলে তবে না গোড়া ঘেসিয়৷ ছাটায় সাহস হয়। | 

ঠিক সময়, আবশ্তাকান্্যায়ী ডাল হাটা কাটা! বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহা শিখিতে 

হইলে হাতে হাতিয়ারে কাধ্য করিতে হইবে। আনাড়ী লোকের দ্বার! এক কাধ্য সম্ভবে 
না, সাধারণ জন মন্তুর ঘারা এ কার্ধ্য করাইতে গেলে বিশেষরাপ ঠুকিতে হয়। সে তোমার 
সাধের বাগানের সাধের বেড়! ব। সাধের ফটক চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে নষ্ট 
করিয়। দিবে। ধার ওয়াল! ক।চি কারিগরের সুনিপুণ হাতে পড়িলে কত গঠন গড়িয়া 

তুলিতে পারে কিন্ত আন[ড়ির হাতে, গড়া কাজ ধ্বংস হয়। 

_ ক্ষামিনী গাছের বেশ প্র।চীরাককৃতি বেড়া হয় এখং ঘাস মাঠের কেয়ারি মধ্যে এক 

একটি কামিনী বুক্ষ ল£এ পরম রমণীয় মঠ, মন্দির, গম্থুজ প্রভৃতি নির্মাণ কর বায়। 

কামিনী গ।ছকে স্তবকে স্তবকে ছুঁ।টিয়! চুড়ার উপর পেখম ধর! মদুর দাড় করাইতে কারি- 
গরে পারে। গাছটিকে স্বভাবের উপর ছাঁড়িয়। দিলে তাহার এক প্রকার শ্রী হয়, গঠন 
্ঠ; ছ(টিয়। কাটিয়! তৈয়ারি করিলে তাহার চেহার! অন্তরূপ হত্স। বড় বড় বন বিহারে 

বৃগ্ষ লগর স্বাভাবিক ক্রির! ও শ্বভাবজাত সৌন্দর্য দেখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। তথাপি 
তা।র মধ্য দিয় আকিয়! বাকিয়! যে রান্তাগুলি গিয়াছে তাহার ছুই ধারের বৃক্ষ, লত৷ 

খুল্দেব শী ছেদন না করিলে বন পথ ছুর্গম হইয়া উঠিবে এবং এ সকল বন বিহারে যে 
এপকল বিশ্রাম স্থান আছে দেগুলিকে মনোমত আকারে রাখিতে হইলে বৎসরে অন্ততঃ 

ছুইবার ছরী-কাচি লইয়। বনানির বৃক্ষলতার উপর অস্ত্রাধাত করিতে হয়। 

... আলের ধারে বেতন কুঞজ কৰি কল্পনায়ঠ স্থান পাইয়াছে। এমন সুন্দর লত! 
কিন্ত এত তীক্ষধার কণ্টকাঁবৃত যে, যদি ইহাদিগকে স্বভাবের উপর ছাড়ি দাও তবে 

*ইছার ধারে ধেঁষা দা, এমন কি হিংঘ্রজীব ব্যান ভ্গুকও ইহার ধারে ঘেঁধিতে পায়ে 
“না 1: ছু্ী কাটি চালাই ইহাকে একটি কুঞজাকারে গড়িয়া তুল, ইহ। তোমায় দারুণ 

স্টিজাটি সত হই ০৪ এস পে এ ৬ পি হিসি এসসি 



ঠর্থ সখ্য। |]... গাছ ছাট। ১১৫ 

্রীক্মে সাধের মধ্যাহ্ন বিহারের স্থান হইবে। এমন যে কাটওয়াল! সুদৃঢ় বাশ, লোকে 

এইট বাশ লইয়। ইচ্ছামত কত কি করে। কিন্তু বাশ লইয়া খেলায় একটু বিশেষ 

নিগুণত। আবগ্তক। তাহার ডাল নাই যে, ডাল ছাটিয। কাটিয়া কিছু একটা করা 

যাইবে, আছে তাহার গায়ে পালা, যাঁকে কঞ্চি বলে, তাহা ইাটিয়। ঝ৷ কতটুকু বাহার 

খুণিবে ! বেড়ার বাশ__বেছুড় বাঁশ ছাঁটিয়া কিছু একটা কর! যায় কিন্তু অন্ত বাশ 

লইয়। উপার কি? বাশের ধাত বুঝিলে উপায় নাই এমন নহে। “কচিতে ন! 

নওয়াও বাঁশ, পাঁকিলে করিবে ট্ট্যাস্ ট্যাস্, এই প্রবান বাক্য স্মরণ রাখিয়া কাঙ্গ 

করিলেই ভূমি কচি, কাঁচা, সবুজ ও সজীব বাশ লইয়া কত অপরূপ কটক্ ও বৃক্ষ- 

বাটিক বানাই ফেলিতে পারিবে । তুমি বুদ্ধিজীবি মানুষ যখন আ'দিয়া কার কাছে 

দঈড়াইবে তখন তুমি না পারিবে কি? তখন তুমি তাহাকে কত রকম আকারে 

বুরা্তে ফিরাইতে পারিবে। পঞ্ত; পক্ষী, উদ্ভিদ তোমার নিকট কখন নতশীর, কখন 

নতঙ্জান্, কথন শুইরা, কখন বাঁকিয়। ত্রিভঙ্গ হইয়া, কখন এদিকে ওদিকে হেলিয়া 

তোমার মনের ছবি ফুটাইয়! তুলিবে।. তোমার ইঙ্গিতে বাঁশ পর্যন্ত উঠিবে বসিবে। 

ক্যাক্টদ্ ঝ মনস! জাতীয় গাছ গুলি স্বভাবতঃ বড়ই সুদৃশ্ত। উহ! দ্বারাও বাগানের 

বেড়। হয়। ইহাদিগকে কিন্ত অবাধে বাড়িতে দিলে আর রক্ষা নাই। ফণী মনসার এমন 

সরু তীক্ষধার কীঁটা যে, তাহার ভয়ে চোর ডাকাইতের দলও তাহার নিকট যাইতে 

রাজী নহে। খুব লম্বা হাীতলওয়াল৷ কাটারি ঝা! ছুরী ন! হইলে ইহাদিগের অঙ্গ ছেদন 

করা যায় না। এই জাতীয় অনেকগুলি গাছের তেমন কোন কাটা নাই বা গাছ তাদৃশ 

বাড়ে না তবু তাহাদিগকে হাটা আবশ্যক । কাটা না থাকিলেও আট। আছে নৃতরাং গাছ 

ছণ্টিবার সময় বড় হাতওয়াল। ছুরি চাইই। চায়ের বড় বড় বাগান, নুবিস্তৃত ক্ষেত-কত 

আয়ের। কিন্ত চা (08009115 11198) স্থসময়ে স্বনিপুণ হাতে হাটার কৌশলে 

বাগানের চায়ের ফসল বেণী হয় এবং চা ভাল মন্দহয়। চায়ের গাছগুলি গোড়া 

ঘেঁসিয়া ছাঁটা চলে; তাই বলিয়া প্রতি বৎসর গোড়া ঘেঁষিয়া ছাটিতে গেলে চলে না । 

চায়ের মত কঠিন প্রাণ গুল্ম কমই দেখ! যাঁয়। এক বৎসর বন্তলতা পাতা চাপা পড়িয়া 

থাকিলেও মরে না। পাহাড়ের গাছ, তাই বড় কড়া জান। আমাদের সমতল ক্ষেতে: 

বেল ফুলের মত। বেলের ঝাড় বর্ধাসময়ে গোড়া বেঁধিয়া বেশ করিয়া ছাটিয়! দাও 

সস্ত বংসরে আবার ঝাঁড়াল হুইয়। উ্ভিবে। 
৪2828 

আলামাওা লতানিয়। গুল্ম বিশেষ। খুব গোঁড়া খেিয়া ছাটিলে ইহার কোন ক্ষতি 

হইবে না। এপ্টিগোন! লতা গোড়া সমেত কাট বা যেমন করিরা ছাট কিছুতেই 

মরিতে জানে ন৷ কিন্তু যতক্ষণ রদ! জমিতে ততক্ষণ এই রকম, -গু. শীত প্রধান 

দেশে এই লতাটি বড়ই মিয়মান মৃতপ্রায় হইয়া থাকে । সন লভাই অন্প. অধিক 

ছাঁট। কাটা চলে কিন্তু সব সময়েই বিশেষ সতর্কতার সহিত কাঁ্ধ্য করিতে হু নতুবা 



ফিস ক₹কবক-_ বিণ, নি । ১৬শ খণ্ড ন্ 
আও, কটি ৫৩ শত ০ লীন পাদ ৪ ৩ 2 ৮ পান এটিও এস 

“মন্দ হয়। লতা লা গৃহের, বাগানের কত রকম সাজ সঙ্ছা করা যার কিন্ত যে 
তাহাদের স্বভাব জানে সেই পারে অগ্ত লোকে স্থানে অস্থানে আধাত করিয়া সমূলে 

তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করে। আ্টভি লঙ্ত। (1৬ 01:99])91) ইহ] অশখ জাতীর 

'গছ। দেওয়ালগুলি এই' লতা মঙ্ডিত হইলে অতি নরন মনোহর দৃশ্য হয় কিন্তু ঘি 

কাচি ছাটা হর তবে, নতুবা ইহ যথা ইচ্ছা শিকড় চালাইয়া তোমায় জানাল! দরজা অন্ধ 
রন্ধ, সব বুজা ইয়া ফেলিবে। 
* বাঙলা দেশে সসন্ত হিন্দুর বাঁটিতে তুলসী গাছ আছে। এই গ্[চগ্গলি স্বভাবতই 

বীজ পাকিলেই মরিয়৷ যার। কিন্তু যদি ইহাদিগের মঞ্জুরীগুলি অপক্কানস্থায় ভাঙ্গিয়। 

দেওয়া ধায় তাহা হইলে ইহাদ্দিগকে আর বৎসর বৎসর মরিতে হয় না। গাছের 
তদবির মানে গ।ছের স্বভাব জানিয়া তাহাদের সেবা । তা জাঁনিলে তুঁমি তাদের লইয়া 

্টচ্ছামত বেদেদের ভেল্ বাজি ও দেখাইতে পার । 
দাজ্জিলিঙ পাহাড়ে রোডোডেনডন নামক গাছ থা তথা চেিতে পাওয়৷ যায়। 

গাছগুলিতে বেশ গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল হয়। ফুলগুলি শুকাইয়! ডাটা স্মত গাছের গাঁয়ে 

তুলসী মঞ্জরির মত লাগিয়। থাকে । এই রোডেোডেওু ন গাছগুলি ষ্ঠ মানে তাহাদের 
ই শুফ ফুল সমেত ফুলের বৌটাগুলি ছাটা। আর দুই একটা শ্ষ্ক ডাল পাতা হাটা 

ছাড়া অন্ত কিছুই করিতে হয় না-__-এতটুকু হাটকাটেই ইহারা অতি শ্ু্দর আকার ধারণ 

করে। 

কনিফেরী জাতীয় গাছ স্বভাবতঃ বড়ই স্থন্দর-_ইহাদ্দের ছটাকাটার কার্য 

বিশেষ কিছু নাই__তথাপি পাটা বাঁট, জুনিপিরাস্, বন ঝাউ সামান্য সামান্য না 
ছ্াটিলে বাগানের শোভার যেন একটু খ,ত থাকিয়! যায়। ক্রিপ্টমারিয়া এই ধরণের 

গাছ ' পাহাড়ে বনযাবস্থায় যখন জন্মিতেছে তখন তাহাদের অক্ষত দেহে বাড়িতে দেওয়ায় 
ফান হানি নাই কিন্তু বাগানে অসিয়! পড়িলে তাহাদের অঙ্গে ছুরি কাচি ভুইই 

চালাইতে হয়। 
_ আরোকেরিয়। গুলি ছাটিবার কোন আবশ্তক না হইলেও বদি কোন কারণে 

ইহার! বিকলাঙ্গ বা বিকুতাঙ্গ হইয়া! পড়ে তবে তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেই হইবে। 

গাছ ছাঁটার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আবশ্তক * এক রকম খুব লম্বা হাতলওয়াল! 
ডাল কাট! কাচি আছে। উহা! না হইলে উচ্চ ফল গাছ গুলি ছাটিবার সুবিধা হয় না। 

সব গাছেরই ফুল ফল হইয়৷ গেলে পুরাতন পল্লবগুলি যথা সম্ভব তাঙগিয়৷ দিবার 
গুয়োজন হয়। এই প্রয়োজন ঝড়ে অনেক সিদ্ধ হয়, ফল ভাঙ্গিবার সময়. কতক হয়। 
বাকী কাজটুকু এইরূপ ১০।১২ ফিট হাতলওয়ালী কীচি দ্বারা নুসম্পন্ন হইতে পারে | 

আর একখানি দেড় কিম্বা ছুই ফিট লম্বা হাতলওয়ালা এবং ৮ ইঞ্চি ১০, ইঞ্চি কিন্বা 

১২ ইঞ্চি ফলাওয়ালা কাচি না হইলে বাগানের বেড়া হাটার কার্ধয চলিবে লা। বেড়া 
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ছটিবার জন্য টিয়া পাখির মত ঠোট বাকান লম্বা! চওড়া ফলীঘুক্ত ছুরিকারও আবশ্তক | 
এই সকল ছুরিকার বাট বড় হওয়! চাই, হাতে সঙ্গোরে ধরিয়! ছুরির ফল! ডালে 
বাধাইয়া টানিয়া ডাল কাটিতে হইবে। ছুরি ছোট বড় সব রকমই আবশ্তক। সরু 
লম্বা ফলাধুক্ত হাত করাত বৃক্ষাধির অগ্গ বাবচ্ছেদে বিশেষ প্রয়োজন । চওড়া ফলা 

হাত করাতে সে কার্য করার স্থবিধা হয় না। ডাল কাট! করাতের দাতগুলি সাধারণ 

করাতের দাত যে দিকে থাকে কর্তন কারীর স্তৃবিধার্থ তাহার বিপরীত ভাবে সঙ্জিত। 

কুলের কুঁড়ি কাটা, গোলাপের ছোট ডাল কাটার জন্য ছোট হান্ত কাচিরও 

প্রয়োজন। কাটা গাছ কাটিবার জন্য লম্বা হাতওয়ালা * ইঞ্চ কিন্বা ৮ ইঞ্চ ফলাযুন্ত 
ছুরিক। চারি হাত বাঁটযুক্ত টাঙ্গি প্রভৃতি যন্ত্রাদির একান্ত প্রয়োজন । ছুই এক খানা 

ছোট বড় বাটালি না হলেও চলে না। বৃক্ষের যে অঙ্গ কাটা হইল, সেই ক্ষতস্থান 
যদি বাটালি দ্বারা সমন করিয়া! দেওয়া যাঁর তাহা হইলে ক্ষতস্থানটি অতি শ্রীন্ব ও 

সহজে পুরিয়া যায়৷ গাছ ছীঁটাকাটার জন্য স্থলতঃ যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন তাহ! বলা হইল। 

কর্মক্ষেত্রে নামিলে সকলেই এ সকল যন্ত্র বাতীত তাহার নিজ কাধ্য চালাইবার মত নানা 

প্রকার যন্ত্রাদি গড়াইয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । 

গাছ ছুট! সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ আরও গুটিকত কথা বল! হইল ; বাগানে সাধারণতঃ 
কত প্রকারের বৃক্ষ লতা গুল্ম দেখিতে পাওয়৷ তাহাদের প্রত্যেকের স্বভাব পর্যালোচন। 

করিয়া একট] নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়! নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সুদক্ষ 

উদ্ভান পালক তাহার অভিজ্ঞতার ফলটুকু মনে দৃঢ় ধারণা করিয়৷ রাখিলেই কার্য্যকালে 

সুকৌশলে বৃক্ষ অঙ্গে অস্ত্র চালন। করিতে কথন ভীত বা কুণ্ঠিত হইবে না । “বৃক্ষ 
অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগেই যেন তাহার আনন্দ পর্যবসিত না হয়-মনে থাকে যেন" 

বৃক্ষাঙ্গের সৌষ্টৰ সম্পাদন ও তাহাতে মনোমত ফল, ফুল উৎপাদন করাই তাহার 

উদ্দেশ্ট। যেমন রমণী লইয়া খেলায় আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে স্থসস্তান 

উৎপাদন করাই মহত উদ্দেশ । উদ্দেশ বিহীন হইয়৷ কাধ্য করিলে কোন কাধ্যে 

সিদ্ধি হয় না। 

৬০ মাইল ব্যাপী গোলাপ বাগান__ ৮ 4 
৫ | ভূমধা সাগরের উপকূলে তুরম্ক, খুলগেরিয়া 

রোমানিয়৷ প্রভৃতি রাজ্যগুলি অবস্থিত।, তুরফ্কে বহুবিস্তৃত গোলাপক্ষেত আছে, 

বুলগেরিয়াতেও আছে। এ সকল স্থানের ্ৌলাপক্ষেতের কথা এখন কেহ. ভাঁৰিতেছে . 
না, ভাবিবার অবসরও নাই। এ সকল ছ্রেটস্ যুদ্ধে কি প্রকার সৌর বী্য্য দ্বেখাইতেছে 
তাহা জানিবার জন্য সমস্ত পৃথিবী সতৃষ্ণ হইয়! চাঁহিয় রহিয়াছে । এ হেন সময়ে-আমরা" 
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বুলগেরিয়ার একটি গৌলাপক্ষেতের কথা বলিব। কথা অনেকের নিকট বেনুরো! 

লাগিবে__কিন্তু আমাদের বেস্থুরো কথা ছাড়া অন্ত কথা! কি আছে? রাজাদের কার্য 

রাজারা করুণ, চাধীদের কার্ধ্য চাষীরা না করিলে রাজ্য চলিনে কেন? বুলগ্েরিয়া 
রাজ্যের মধ্য দিয়া বলকান পর্বতমাল! চলিয়া গিয়াছে । বলকান পর্বতমালা দক্ষিণাংশে 

 ষতদূর চক্ষু যায় কেবল গোলাপেরই ক্ষেত। এই ভূমিভাগ সমতল প্রদেশ হইতে 

সহআ ফিটের অধিক উচ্চ হইবে না। দীর্ঘে ৬* মাইলের কম হইবে না, প্রস্থেও 

বহু বিস্তৃত। চারিদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত, মধো মধো পার্বতীয় নর্দী ক্ষেতের মধ্য 

দিয়া সিন্ধুর উদ্দেশে ছুটিয়ছে। ভূবন অলোকরা গে।লাপের রূপ ও মন মাতোয়ারা 

গোলাপের গন্ধ একবারও নদীকে স্থির করিতে পাঁরে না । জলশ্রোতত গোলাপের সৌরভ 
 মাখিয়া পুলকে ফুলিয়৷ উঠিয়া দয়িতের উদ্দেশে আরও দ্রুত ছুটিতেছে। . তৃপৃষ্ঠে পর্ববত- 
.কোলে এমন মনোহ্র পুষ্প শোভা বোধ হয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কত শত বর্ষ 
ধরিয়৷ এইখানে এইভাবে ফুল ফুটিতেছে। নে মাটির যে কি সঞ্জিবনী শক্তি তাহা 

ভাবিয়া স্থির কর! যায় না। যেন আরও কত শত বর্ষেও তাহার শক্তির হাস হইবে 
না। কেন ব! হইবে, পর্বত গান্র ধুইয়। অপরিমেয় সার পদার্থ জাসিয়৷ ক্ষেতের উপর 
সঞ্চিত হইতেছে, পার্বতী জলরাশি ক্ষেতের রস রক্ষা করিতেছে, স্উচ্চ পর্বতমালা 

 খছিদ তুষারের অবাধ গতিরোধ করিতেছে। প্রকৃতি আপনার স্বেচ্ছারচিত বাগানটির 
জন কত যত্ব লইতেছেন। এখানে ফুল ফুটিবে না ত কোথায় ফুল ফুষ্টিবে। যখন ফুলের 
মবস্থম তখন এখানকার পুষ্পগন্ধে বাতাস এত ভরপুর হইয়া উঠে যে তাহার সৌরভে 
মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষীর মন মাতিয়৷ উঠে এবং পত্র বৈচিত্রের মধ্যে সাদা, লাল, হুল্দে, 

গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙের ফুলের অপূর্ব শোভা। দেখিলে মন পুলকে ভরিয়া উঠে। 
পূর্বকালে পারশ্তদেশ ও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে আতর ও গোলাপ জল উৎপর 

হইত এবং এই আতর ও গোলাপ জল পৃথিবীর নানাস্থানে চালান যাইত। এখন কিন্ত 

সেদিন নাই, এই ছুই জায়গায় আর তাদৃশ অধিক পরিমাণে আতর গোলাপজল তৈয়ারী 
হয় না। ফ্রান্স, জার্মীনি এখন বুলগেরিয়ার গোলাপ লইয়৷ সস্তার আতর ও গোলাপজল 

তৈয়ারী করিতেছে। গুণে গন্ধে তাহা কিন্তু এখনও ভারতীয় আতর গোলাপকে 

পরাভূত করিতে পারে নাই। রুমানিয়ার পূর্ব্বাংশে বলকান পর্ববতগান্রে যে সমতল 
ভূমি দৃষ্ট হয় সেই স্থানটিতেই আতর ও গোলাপজল প্রস্তুতের প্রধান কারখান৷ স্থাপিত । 
পশ্চাতে উচ্চ পাহাড়শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে-_-সমতল প্রদেশেও ছোট বড় শিলাখণ্ড হেলিয়া 

বাকিয়া, উচ্চশীরে অবস্থিত রহিয়াছে অদুরে ঘণ সন্নিবিষ্ট তরুরাজী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অরণ্য 
আকারে বছুদুর পর্য্যস্ত বিস্তৃত রহিয়াছে ( . দূর হইতে দেখিলে এই স্থানটিকে স্বর্গরাজ্য 

বলিয়া ভ্রম হয়। তরুশীর্যগুলি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়৷ যেন ক্ষেতের মধ্যে তুষারাগমের 
- কাধ জন্মাইতেছে। স্থানটি পরম রমণীয় ও ব্যবহারিক জগতের বিশেষ কার্যের উপযুক্ত । 
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নিমপ্রদেশে নানাম্থানে জঙ্গের প্রন্বণ, ভাহার ধারে বিশ্ৃত শক্ত, সুন্দর ফলের 

বাগান, মনুষ্যাদি জীবের যেমন নয়নমনোৌরম, তেমনই কাজের । এই স্থানটির শোভায় 

আকৃষ্ট হইয়। অনেকেই এখানে বাঁস করিতে আরম্ভ করিয়াছে--স্থ(নটি সহরে পরিণত্ত 
হইয়াছে _স্থানটির আশে পাশে চারিদিকে লোক সংগ্য! ১৫1১০ হ1গারের কম হইবে না। 
অধিবাসীর মধ্যে তূরফ জাতীর সংখ্যাই অধিক, 'ন্যান্ত অনেক জাতিই এখানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

হদীর্থ গোলাপের ক্ষেতে স্রীলোকের। দল বাধিয়! ফুল তুলে । তাহারা ফুরণ কাজ 

করে- হয় ঘণ্টা হিসাবে ন! হয় ফুলের পরিমাণ হিসাব কিন্বী জমির আয়তন অনুসারে 

দর চুক্তি হয়। স্ত্রীলোকের দলে ফুল তুলিতেছে দেখিতে অতি স্থশোভন। ফুল তুলিতে 

তুলিতে তাহার ক্ষেতের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বসিয়। স্ুরাপান করিতেছে ও মনের হরযে 

গান ধরিয়াছে, কখন বা অধীর আনন্দে অদ্ভুত নৃত্য করিতেছে--তাহাদের আনন্দ 
অপরিসীম-_যেন পরির দল পুষ্প শোভা মধ্যে হেলিয়া ছুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। 
পুষ্প চয়নের সময় প্রাতঃকাল, বেশ ঠাগডার সময়। মব্যাহ্ের এণর সুর্যের উত্তাপ 
উঠিবার পূর্ব্বে চয়নকাধ্য শেষ করিতে হয়। গ্রথর হুর্ধোর তাপ ফোটা ফুলের পাবড়িতে 
পড়িতে দিলে ফুলের মাধুর্য, রস ও গন্ধ অনেক কমিয়া যা-ই আনেকের ধারণা । ইহা 

তদূর সত্য ভাহা কিন্তু কেহ পরীক্ষা! করিয়া দেখেন নাই । | 

এতদঞ্চলে যে মকল ঢোলাহয়ের কারথাণী আছে তথা পশুদয় পুরাতন প্রথায় 

চোলাই কার্ধ্য (119601045 0 01960119610) সম্পন্ন হয়। নূতন কল কৌশল 

অবলম্বন করিলে কম খরচে অধিক মাল উৎপন্ন হইবে ইহা৷ তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় 

না। পয়স। খরচের দিকে তাহার অগ্রসর হইতে চাঁয় না-_সাবেক চালে যতদুর হয় 

তাহাই তাহাদের যথেষ্ট মনে করে । 
আধফুটন্ত ফুলের পাপড়ি হইতেই আন্তর উৎপন্ন হয়। ফুলগুলি 'অধিক ফুটিয়া গেলে 

তাহাতে অপেক্ষাকত কম আতর হয় এবং ভাল আতর হয় না। দেড় কিন্বা বড় বেশী 

দুই হাঁজার ফুল হইতে অর্ধ ছটাক স্গন্ধী তরলসার প্রস্তুত হয়। এই তরলসারটি কোন 
পাত্রে ঢালিয়৷ ২৩ দিন স্থির থাকিতে দিলে উপরে হরিদ্রাভ তৈলাক্ত পদার্থ ভাসিয়া 

উঠে। তাহা ছুধ হইতে ননী তোলার ন্সত অগ্ঠ পাত্রে তুলিয়। লইতে হয়। ইহাই 
হইল গোলাপী আতর | এই প্রকারে অর্ধসের আতর প্রস্তুত করিতে ছুই কিম্বা তিন 

শত টকা খরচ পড়ে । বুলগেরিয়ার গোলাপ চাষের সাবেক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে 

এখান হইতে প্রতি বৎসর ১৫*/ মণ আতন্ু বিদেশে রপ্তানি হইত। রপ্তানি ক্রমশঃ 

বাড়িতেছে, যুদ্ধ বাধিবার পুর্বে বারমাসের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে আতর রপ্তানির পরিমাণ 
৩১*/ মন পর্যন্ত উঠিযাছে। সুতরাং ইহ! অনুমান করা বিচিত্র নহে যে এই আতর 
বিক্রয় বাবদে বুলগেরিয়ার চাষীদের ঘরে ৫ লক্ষ টাকা ঢুকিয়াছে। ভারতে আন্ত 



৯২৩ .. কষক-_ শ্রাবণ, জের | [ ১৬শ খণ্ড । 
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...  লাসিতি্া্পস্পিস্পিস্পিস্পিশিশ ২৯৭০ সিটি, কাশি টি উাপকীত রশি সির সপ তিরীকিলী ০৯ ৪ পিপি রানি সদিতা সি সি পাপ ও শশী দিসি লাউ লিজ্থাজ 

গোলাপের ব্যবসা চালাইবার মত যথেষ্ট স্থান আছে |  উদ্ভোগীগণ চেষ্টা করিলে বোধ 

হয় ব্যবসায়টি পূর্ণভাবে চলিতে পারে | 

সি কাপাস-- 

_ প্রাচীন ভারতে যে সকল স্থানে বৎসরী (2717091) তুলার চাষ না 

৫ তথায় কিস্তু যথা! তথা গৃহস্থের বাটার আশে পাশে ছুই চারিট! কাপাসের গাছ দেখা 
যাইত। এ সকল বৃক্ষের কাপাম হইতে গৃহস্থের! প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সারিয়া 
লইতেন-_এই তুলা ও শিমুল তুলা দ্বারা তীহার! তাহাদের শয্য। দ্রব্য ও শীতের গাত্রাবরণ 
কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। আমাদের দেশের গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবারা এখনও 

চরকাদ্বার! তা কাটির। পৈতা প্রস্তুত করেন এবং উহা! তীহাঁদের জীবিকার অবলম্বন 
হয়। তুলা বীজ পেষণ করিয়া তৈল উৎপাদনেরও ব্যবস্থা ছিল। তুলা বীজের তৈল, 

তিল তৈলের ন্ঠায় পাঁতল! বলিয়৷ বহুকার্য্ে ব্যবহারযোগ্য | এখনও তুলা বীজের 

তৈল হইতেছে কিন্তু এই কার্য এখন পল্লিতে পল্লিতে হয় না। দুলা ব্যবসায়ের কেনে 

যেখানে তুলার বীজ ছাড়ান হইয়া গাট বাধা হয় সেইখানেই বীজ.পেষাই হয়। অধিকাংশ 

বীজ কিন্তু বিদেশে রপ্ডানি হইয়া যায়। সুতরাং তুল! বীজ তৈল আর সহজ লভ্য ঝা 
সস্তা নাই। কাজেই এখন নকলকেই কেরোসিনের মন্তা ও অথচ অত্যুজ্জল উগ্র 
আলোকে কাধ্য করিয়া চক্ষুর দৃষ্টি হারাইতে হইতেছে। তুল! বীজ গবাদির পুষ্টিকর 
থাগ্ধ। ইহার খৈল বা বীঞ্জ গবাদিকে খাওয়াইলে গাভীর ছুধ ঝড়ে । গ্রামে তুল! . 
গ।ছ 'আর তত দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয় না। সুদূর পল্লীবাসীরাও এক্ষণে সহর বাজার 

হইতে টাকায় পাঁচপোয়, দেড়লের তুল! খরিদ করিয়া লেপ কাথ! তৈয়ারি করিতে বাধ্য 
হুইতেছেন। পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কাল অঁকড়াইয়৷ ধরিয়। থাকাও ভাল নহে বটে কিন্ত 
পুরাতন বন্জ্রনকালে আত্মরক্ষার উপায়গুলি একবার ভাবিয়। দেখিতে হয়। 

কলমের পেঁপে গাছ-_ রশ 
রি এমেরিকার কৃষিবিস্কাগ দেখা ইতেছেন/ঁযৈ পেঁপের বীজ 
হতে চারা তৈয়ার করিয়। স্ময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। কলম করিয়৷ যে পেঁপের 

চারা উৎপন হইতেছে তাহা বৎসর ফল! (৪2891) হইতেছে । একটি বড় গাছের 

শির ছেদন করিলে তাহাতে তিন চারি স মধ্যে অসংখ্য ফেঁকৃড়ি ডাল বাহির 
সুইবে। এই ফেঁকৃড়িগুলি ছুই চারি ইঞ্চ বড় হইলৈই উহাদের সহিত অন্ত চারার 

| গ্রিভকলম করিয়! লইতে হয়। বীন্জের চারাগুলির কাণ্ড ৬ ইঞ্চ মাত্র রাখিয়া কাটিতে 
ইবে। ভংপরে জিভ-কলমের যে নিয়ম আছে সেইমত কলম বীধিতে হইবে। কলমগুলি 



নর্থ সংখ্যা রর. পত্রাদি ১৯ 
নী 

তাত শত পিতপা ল তলত পা বিশটি পাত, পি পি সি তী - পদ। পে ৩ কচি তি তি সি পি সি তত তি 

বাদিবার সমর নরম ম' টোরাঈন বা পাটের স্্তা বানহার করা ব কর্তুবা। কলনগ্ুলি 

মাহাতে কিছুদিন ছারাতে থাকে তাহার বাবস্তা করিতে হয়। 

ফ্ুরিডা দেশে এই রকমে প্রস্তত পেঁগের ক্ুলম ভাদ্র আঙিনে নিতে বসাইলে পৌষ 

মাঘ মাসে তাহাতে ফল ধরিবে এবং তাহার পরবৎসর প্রীক্ম ও শরৎকাল পর্য্যন্ত ফল 

প্রনব করিতে থাকিবে । আরও অবিকদিন বিডি থকে কিন্ত ফল ছোট হইয়। 

আসিলেই নৃতন গাছ বসান ভাল । 

ক্র চাম-- 

হাণুক্ত ভবধান5ক্্র খের চাঞন হলা। ধুপিযান | 

প্রশ্ন লঙ্কার চাষ কি বৎসরে ছুইবার হয়? কোন্ কোন্ সমর চর বসাইতে 

হইবে এবং কোন্ সময় ফসল অধিক হর জানাইবেন। আমি এ বৎসর ১॥* বিঘা 
জমিতে লঙ্গ'র চাঁষ করিয়াছি । মাঘ মাসে চারা পুতা হইয়াছে । এখন চারাগুলি 

বেশ ৰড় ও ঝাড়াল হইয়াছে । ছুই একটী গাছে ফুল ও লঙ্কা দেখা দিম্নাছে 
এক্ষণে এ গাছের কিরূপ তদ্বির করিলে বা সার দিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে 

পারে ? মাঝে মাঝে দুই একটা গাছের ডাল শুকাইয়। যাইতেছে । 

উত্তর-_-লঙ্কার চাষ বৎসরে দুইবার হয়। সময় মনে রাখিবার জন্য একট! সঙ্কেত 

জানিয়৷ রাখুন। পৌষীয় বেগুণের সঙ্গে একবার এবং চৈতে বেগুণের সঙ্গে একবার 
লঙ্কার আবাদ হয়) অর্থাৎ বর্ষায় শ্রাবণ মাসে এবং শীতের শেষে মাঘ মাসে রা 
আবাদ আরন্ত্্র। শীতের সময়ই ফসল অধিক হয়। 

আপনার নী বদান লঙ্কা ক্ষেতে ইতি পূর্বে সার দেওয়৷ উচিত ছিল। পুরাতন 

ছাই মিশ্রিত গোময় সার, শুষ্ক পাকমাঁটি বেশ ভাল সার। উত্ত ক্ষেতে এখন সার 
দিবার সুবিধা হইবে না, বর্ষা শেষে ক্ষেতটি চধিয়৷ গাছের-গোড়ায় খৈল ছড়াইয়া দিয়া 
মাটি দিলে গাছগুলি খুব তেজাল হইয়া উঠিবে ও অধিক লঙ্কা ফলিবে। পোকা লাগিয়! 
লঙ্কা গাছের ডাল. শুকাইতেছে। পোকাঁতরাস্ত গাছগুলি তুলিয়৷ স্থানাস্তরিত করা 

কর্তব্য । 

৯৫ 
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হ্তী ও অশ্ব মল-_ . 
_.. শ্রীযুক্ত ভবদীশচন্দ্র ঘোষ-_বাঞ্চুনতলা, ধুলিয়ান। 

প্রশ্ন--হাতী ও অশ্বের মন্তু, মুক্র কি" প্রকার সার এবং কি প্রকারে ব্যবহার 
করিতে হয়? টু 

উত্তর-হাতী ও ঘোড়ার মল ও গবাদ্দির মল প্রায় একই রকমের সার। অশ্ব মল, 
গরুর মল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ তেজকফকর। অশ্ব মূত্রে গোমুত্র অপেক্ষ) অধিক ঞ্জাত্রায় 

নাইট্রোজেন পাওয়া যার। গোমৃজ্রে নাইট্রোজেনের মাত্র! শতকরা *৮* $ অশ্বমৃত্র 
2২. ভাগ, হাতীর মূত্র বা মল সহজ প্রাপ্য নহে বলিয়া তাহার বিশ্লেষণ হয় নাই__ 
রোধ হয় গোমল অপেক্ষা হস্তী-মল উৎকৃষ্ট হইবে না-_কিন্ত হসতীমুত্র অশবসত্র অপেক্ষা 
টুঁড়েজফর বলিয়া বোধ হয়। যে ফসলে গো-মল মুত্র ব্যবহার কর! যায়, সেই সকল 
টক্দলে হাতী বা ঘোড়ার মল মৃগ্র ব্যবহার করা চলে। ক্ষেতে ব্যবহারের পূর্বে 
পৌ মূত্র ও মল যে প্রকারে পাকা চৌবাচ্চায় রাখিয়া পচাইয়৷ পরিণত করিয়া লইতে 

হয়, হাতী ঘোড়ার মল এ প্রকারে পচাইয়া ব্যবহার করা কর্তব্য। “কৃষি-রসায়ন” 

পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ দেখুন । 

»চুণ সার প্রয়োগ-_ 
শ্রীকীন্তিনাঁস নন্দী--বোলপুর | 

প্রশ্ন__-বেলে নার্টি, দেৌয়াস মাটি, এটেল মাটি এই রকম ক্ষেতে কি পরিমাণে 

চুণ ব্যবহার করিতে হইবে? ফসল হিসাবে, যেমন ধান, পাঁট বা কলাই প্রভৃতি 
চাষের জন্ত চুণের পরিমাণের তারতম্য করিতে হইবে কি না? 

 উত্তর-_সচরাচর এক একরে (তিন বিধায়) ১/ মণ চুণ প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট 

হয়। দোয়ীস মাটিতে চুণ না দিলেও চলে। এদেশের মৃত্তিকায় চুণ অল্লাধিক মাত্রায় 
'মাছেই আছে। তবে মনে রাখিবেন চুণ প্রয়োগ দ্বার! শক্ত এটেল মাটি নরম এবং 

স্্ুরম বেলে মাটি কিছু ঘন সম্বন্ধ হইরা চাঁষের উপযুক্ত হয়। চুণের দ্বার! উদ্ভিজ্ঞ ও 
জীন্তব পদার্থের পচন ক্রিরা নর সমাধা হয়। চুপে মৃত্তি কার আশ্নরস নষ্ট করে। এই 

শ্ সকল বিষর লুঙ্ষয করিয়া চুণ দিতে হুইবে। ৯ 

ধানে সার-_ 
£ ডাক্তার প্রীযুক্ত আশুতোষ পাল,এল,এম,পি--মোহিনী কুটার, বোলপুর। 

প্রশ্ন_ধানে কোন্ সার সর্বাপেক্ষা উপযোগী--ধানে রেড়ীর খৈল ফেঁওয়া ভাল 
কিনা ? 
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০০০ পরি ত্সিন্ছি আর পা পিক পাপিই্পর পরী হী পি আপতিত জাজ তে পপি সপ পা শম্পা জান জপ রঃ শা তত পিপাসা জা দা 

উত্তর-_ প্রতি বিঘায় ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া ও দশ সের রব সোর! দিবার ব্যব্স্থা' 

করিবেন। ধানের সবুজ সার ও অন্ঠান্য সার সম্বন্ধে বিগ্রুত কয়েক মাস হইতে পুষকে” 
বহু আলোচনা হইয়ছে। রেড়ীর,্থল মন্দ সার নহে। র্রেড়ীর খৈল ব্যবহারে জমির 
একটু জলটান হয়। জমি মরস শ্রীখিবারি সন্ত এউ্রল. যোগাইতে হয়। নিয় রস| 
জমিতে সে ভয় নাই। আটউসের জমিতে রেড়ীর' ধন ব্যবহার করিলে জলটান 

হইবার ভয় আছে । কৃি-রসারন পুস্তক খানি কাছে রাখিলে সার ও অ।নাদী জমির 
গুণাগুণ সম্বন্ধেঃআনেক বিষয় যখন তখন দেখিয়া! লইনার সুবিধা হয়। 

মাছের ব্যবস।_- 
বীরেন নাথ মুখোপাধায়--চম্ভমা, বেনারম সিটি। 

পরশ্ন_ মাছের পেট কাটার। লবণ-হলুদ-মিশান জলে চুবাইয়া বরফ কি ভাবে কত 
পরিমাণে দিয়া কেমন করিয়। বাক্সে প্যাক করিতে হইবে বিস্তারিত দানাইলে বট 
উপকৃত হইব। লবণ, হলুদ ও জলের পরিমাণ কত? | 

উত্তর--লবণ ও হলুদ জলের সহিত কিছু অধিক মাত্রায় মিশাইতে হয়। াছেন 
পেটের ভিতর ও বাহিরে যেন লবণ হলুদের একটা! ছোব ধরে। জীবানু দ্বারা মৃত মতন্তে 

পচন ক্রিয়া আরস্ত না হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। লবণ হলুদ জীবানুজ ক্রিয়া: 
প্রতিশেধক। অত্যন্ত শীতাবস্থায়ও জীবানথুর কোন ক্রিয়। হয় না তাই বরফ দিবার' 
ব্যবস্থা । যেবাক্সে মাছ প্যাক হইবে তাহা সমশী হল রাখিবার জন্য যে পরিমাণ বরফ 
আবশ্তক ততটুকু বরফ দিতে হইবে। একটি কেরোসিন বাক যদি মাছ প্যাক করা 
হয় তবে উহাতে 'আট দশ মেরের কম বরফ দিলে চলিবে না। নিষ্দিষ্ট স্থানে পৌছ!ন 
পর্যান্থ নাকে বরফ থাক! চাই। যশ্ুদূর সন্তব বাষুনদ্ধভাবে প্যাক কর! প্রয়োজন | 

ক্ষার জমির উন্নতি বিধান-_ 
শ্রীবীরেন্ত্রনাথ নুখোপাধ্যায়__চম্চমা, বেনারস সিটি। 

্রশ্ন__সাজীমাটি.সংযুক্ত পতিত জমি, ঘাষও অন সন্প জন্মে তাহাকে উর্ববরা করিতে 
হইলে, কি সার, কত পরিমাণে এবং কোন্ সময়ে কত সার দেওয়া আবশ্তাক ? 

উত্তর-_উক্ত জমিতে গোময় ও গোয়ালের আবর্জনা সার প্রদান করিয়া বর্ষার পূর্বে 
বারস্বার চধিতে হইঁবে। বিঘা প্রতি এইরীপ সার ৫০/ কিম্বা ৬/ মণ ্রশ্ন্গ 

করিতে, হইবে। ইহার উপর শু পুরাতন পাঁক মাটি ছড়াইতে পারিলে আরও 
ভাল হয়। প্রতি বিঘায় মাঝারি ঝোড়ার ৩০* ভিন শত ঝোঁড়! মাঁটি ছড়।ন আবগ্তক। 



ষ২৪ কৃষক-_ শ্রাবণ, ১৩২২ রি ৯৬শ খণ্ড । 
৭ রি ্ স্পা স্ সিসি সিসি সি সাসসাসিশা পাপা পাপা 

বর্ষার রন জমি চা, মাটি ও সাড়া কর্ম শেষ করা কর্তবয। | জমির আইল 
এরূপ ভাবে বীধিতে হব যে যাহাতে বর্ষার জলে সার ধুইয়া যাইতে ন! পারে । 

ক্ষার জমিতে ঘবাদির খাদ্ঘিশশ্য কিছ্া মূলজ খন্দ__ 
শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়-_চম্চম! বেনারস সিটি! 

প্রশ্ন__আপাতত্ উক্ত জমিতে 77০999/ অর্থাৎ লুমার্ণ, বর, জুয়ার, জৈ, ধঞ্চে 
অথব! দীম জাতিয়-বা! মূলজ দ্রব্য রোয়াইতে ইচ্ছা করি, অতএব কোন্ ২ট! যুক্তি 
সঙ্গত আশ! করি জানাইলে বড়ই বাধিত হইব। ূ 

উত্তর--ক্গারভাব কাটিয়া না গেলে উক্ত জমিতে জুয়ার, জৈ, বিয়ানা, গিণি ঘা 
কিন্বা সিম কলাই প্রভৃতি কিছুই ভাল হইবে না। জমির মাটি কঠিন হইলে তাহাতে 
মূল্জ সী হয় না। পচা! পাতা সারধুক্ত জঙ্বল হামিলী জমি হইলে তাহাতি সগ্থ বংসরে 
সূল্জ খন্দ জন্মান যাইতে পারে কিন্ত আপনি যে জমির কণা উল্লেগ করিছেছেন 
তাহার সংস্কার না করিয়া তাহাতে মূলজ খন্দ করিতে হইলে লোকমান হইবে। গোমর 

ও আবক্ন! সারে জমির মাটি আন্গা হইবে তারপর খন্দ রোপণ সমর খৈলের সার 

পিবেন। বিঘা, প্রতি ২|* আড়াই মণ খৈল এই. সকণ জমি পক্ষে অধিক নহে। 
নিজে মব দিক বুঝিঝা কার্ধ্য করিবেন 

কাচের কারুর, 

৫ যুক্ত প্রদেশের গবর্ণদেষ্ট শিল্পোন্রতি সাধনে মনোযোগী 
হইয়াছেন, এসং মৃততন- শিল্পের প্রবর্ভন বিষয়েও উদ্ঘম প্রকাশ করিতেছেন। সংগ্রতি 
তাহারা কাচ-শিল্প সন্ধে পরীক্ষা করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন এবং ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন পূর্বক, যুক্ত প্রদেশের কাচের কারখানার 
কার্যের উন্নতিকল্পে ছুইজন নিপুণ কারিকরের নিয়োগ বিবয়ে াহ।দিগকে অনুরোধ 

করিয়াছেন। আমর! যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেশ্টের শিল্পোনতির চেষ্টা দেখিয়া প্রীত 

হয়্াছি। মিঃ সোয়ান, বাঙ্গালার বির” স্ঘন্দে অনুসন্ধান পূর্বাক গঞর্ণমেন্টকে কয়েকটি 

শিল্পের উন্নতি সাধন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বাঙ্গালার 

গবর্ণমেন্ট মে অনুরোধ রক্ষায় যত শীঘ্র অগ্রসর হন ততই ভাল। 

- বাণিজ্য কলেজ-_ 
র ঝোশ্বার়ের তু হপর্ শাসনকর্তা লর্ড সীঁডন্ছামের স্থতিরঙ্ার্ 

*বোষ্াই নগরে একটা তিমি কমিটি গঠিত হয়। কটি অর্ড “ সীডনঙ্ামের 



৪র্ধথ সংখ্যা |] দুধ সরবরাহ 3২৫. 
সিল সিহত পাশপাশি উাপাপাশাস্পটিণ 

স্বতিরক্ষা বোহাই নগরে: একটি -বাঁপিকট কলেজ সংসথাপনের সবর ফীয়িরাছেন এএবং£ 
উক্ত স্বল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্তে গবর্ণমেণ্টের হন্তে১৮৫*০ টাকার' কোম্পানীর সী 
প্রদান করিয়াছেন। বোস্বাই, এম তিসিতির দান সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। 

কেবল তাহাই নহে সন্বল্প কার্ষো পরিণত এ জন্য যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন 

হইবে তাহাও তাঁহারা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন ! যতি ন! কলেজ ভবন 
নিন্মিত হইৰে, ততদিন গবর্ণমেন্ট বাণিজ্য কলেজের অবস্থানের জন্ঠ বাটী ভাড়া 

করিবেন এবং ভাড়ার টাক! প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে পরিশোধ.করিবেন। অতঃপর 
নুবিধ| বুঝিয়। গবর্ণমে্ট কলেজের জন্য একটি অট্টালিকা নিন্্ীণ'করিবেন। কলেজটি 
লর্ড সীডনহাম কমাশিয়াল কলেজ নামে অভিহিত হইবে। লর্ড সীডনহামের স্মৃতি 

'রঙ্গণী সম্সিতি যে তাহার প্রতিমুন্তি নিশ্ীণ না করিয়া একটি কলেজ স্থাপন পূর্বক 
তাহার সৃতি তু জাগরুক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তজ্জন্ত আমর! অতীব আনন্দলাভ 

করিয়াছি (৮ ইহাতে একদিকে যেমন লর্ড বাহাদুরের স্থৃতি রক্ষা হইবে অন্যদিকে 
বোম্বায়ের একটি স্থায়ী অভাব দূরীভূত হইবে । মহাজনগণের স্থৃতিরক্ষ। বিষে. এইরূপ 
বাবস্থার সমাদর হওয়া উচিত । কিন্তু ঢঃখের বিষয় শাসনকর্ভাদিগের এবছিধ অনুষ্ঠান 
ৰড় অধিক দেখ! যায় না। 

চস আিসট (রি 

ছুপ্ধ মরবরাহ-_ ১) 
কলিকাতায় বিশুদ্ধ গো ছুগ্ধ ছুরলভ। এই অভাব নাগরিকগণ 

অনেক দিন হইতে ভোগ করিতেছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটা এতদিন এ 
অভাবের গ্রাতিকার বিষয়ে কোন উদ্ভম প্রকাশ করেন নাই। কলে, সহরে শিশুমৃত্যুর 
সংখ্যা এবং নানারূপ উংকট রোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক ইদানীঞ্এদিকে. 

মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তীহারা কলিকাতায় বিশুদ্ধ ও 

পর্যযাপ্তড গে ভুপ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্ত উদ্ভম উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন । 

সংপ্রতি মিউনিসিপ্যালিটির অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্টও কলিকাতায় বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ 

সরৰরাহ সংক্রান্ত সমস্তার আলোচনায় একক. হইয়াছেন এবং নর্দার্ণ সারকিটের 
গোশালার সহকারী ডাইরেক্টার কাণ্ডেন, জে, ম্যাটশন্কে কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ 

ক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ পূর্বক তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ 

করিবার জন্ত কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কাণ্ডেন ম্যাটসন কলিকাতার ৪৭ 

সরবরাহ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, ধতিনি শীগ্ই এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের 

নকট স্বীয় রিপোট পেশ করিবেন। কলিকঝাটার বিশুদ্ধ ছগ্ধ সরবরাহ সংক্রান্ত 

বাবস্থাদির পথ .একটু উন্ুক্ত হইল দেখিয়। আমরা প্রীত হইয়াছি। আশা! করি ও 

সরণি ই 



বুক বণ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 

| িউনিসিপান, সরবরাহ বিষরে 
ডা 

এ করত ক্লৃহীতে আটে সহ সহরে বিশুদ্ধ গ্ধ সরবরাহ বিষয়ে 
সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে প্ঠুঁষেন/ স্ভারত গব্ণমেন্ট তদিষয়ে দৃষ্টি রাখি তৎসন্বন্ধে 
আগত ব্যবস্থা করিবেন। : 

টিসি , 

৮ 
ট 

ফম্ষরাস সার বৃক্ষলতাদির' ফল ফুল ও মুল 

ধারণের ক্ষমতা ৃধি সন ইহা প্রয়োগে শন্তের বীজ শীপ্র বাড়ে, আকারে বড় 

হয় ও ফল মূল সুমিষ্ট হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ কয়েক বৎসর যাবৎ জমিতে হাডূুর্ণ 
.প্রয়োগ দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিররণ নিয়ে দেওয়া গেল। 
হাড়ের গুড়া একাটুবিশেষ সার, ইহার ব্যবহারে শন্তের ফল, ফুল, বীজ ও মূলের 
বুদ্ধি হয়, ফলমূলের মিতা বাড়ে এবং শম্ত শীঘ্ঘ পাকে । ধান, গরম, যব আলু ইক্ষু, 

মূলা, শালগম, কপি ইত্যাদি শন্তের পক্ষে হাড়ের গুড়া বিশেষ উপকারী । রোয়৷ 

ধানে ইহার ফল অতি চমৎকার । যেখানে বিন! সারে সাধারথতঃ ৬৭ মণ ফসল 
হয়, হাড়ের গুড়া বাঁপ্হার করিয়া সেখানে ৯1১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের 

গুড়া বিঘা প্রতি ১4 সু, হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার দাম ৩ং টাকা মণ। 
হাড়ের গুড়ার সু ভরিতে ন্তত্ঃ তিন বৎসর পর্যন্ত থাকে । জমি প্রথম চবিবার 
সময় হাড়ের গুড়া, ুস্করিয়। জমির উপর ছিটাইয়! দিয়া ক্রমে চাষের সঙ্গে হাটির 
সহিত মিশাইয়া ্ হয়। ত আগে হইতে হাড়ের গুড়া জমিতে দেওয। যায় ততই 

ভাল। কেনই হার্ট বুক মাটির সহিত মিশিয়। গিয়া শস্তের ব্যবহারোপযোগী 
হইতে এর্রিটু সমস ল সকল জমির পক্ষে হাড়ের গুড়া সমান উপকারী নহে। 

শালী বা জল জনি, লাল ্টিপভিটা জমি ইত্যাদিতে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। বেশী 
'পরিমাণ জসিতে হাঁ ভুডা ব্যবহার করিতে হইলে, পূর্বে একটু পরীক্ষা করিয়৷ লওয়৷ 
মন্দ নহে; মাঝামা ঝিঞটুক্টা আইল তুলিয়৷ এক ভাগে হাড়ের গুড়! দিয়া" ও অপরক্কাগ 

বিনা সারে রারিয়া রক ও ঝর ধান জন্মাইলেই ধর জমিতে হাড়ের গুড়া কৈঙন' কা 

করিতেছে তা ৰা অঙ্চি' সহজে বুঝ! যাইবে । হাড়ের গুড়া কলিকাতায় কৃষি বিভাগের 

ডিরেক্টর বাহ টুরকে লিখিলে তিনি যোগাড় করিয়া দেন। ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৪ 

হাড়ের গুঁড়া যোগাড় করিয়! দিয়া থাকেন। | 
ছরায়া ধানে সারক্প হাড়ের গুড়ার উপকারীতা দেখাইবার জন্তঃগ্রথম বৎসর 

্রদর্শকের তত্বাবধানে ক টি ড় রায়াতদিগকে সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে 
্ | এত সম্তোষজন্ক হয় যে পূর্বববাঁটী কোন কোন 

নে জমিদারগণ বল রাঁাতদির্কে হাড়েরাটডাষটীরবরাহ করিবার জ্ত অতি 



৪র্থ সংখ্য!। ] বদ বমনের উদ্ভিজ্জ ওষধ 
চলন, 28 বকে কি ৭ লিল ওলী» সত ৩০ লি পি. 

টাকাও দিগ্নাছেন। এই সার ব্যবহ্ষ্ঈ'করিয়া রাযার্ীগ-পরথম উন যে সু ফসল 

পাইয়াছে আমহাতে সারের দাম উঠিয়াও লাভ ভগ্রছ্য়াছে। ঃ 
 ঢাকাঁ, ্ লাজসাহি ও ট্টগুম বিভাঙ্া হাড়ের গুড়া সম্বন্ধে প্রদর্শন কার্ধ্য বীরভাবে , 

আরম্ত- ক কছিইয়াছে ৷ হাড়ের গুন-ব্বা্থহার করিয়া নান! সুনে ভাল ফল পাওয়া 

গিয়াছে । 

ভেদ বমনের উন্ভিজ্জ উষধ__ 
শ্বেত আপাঙ্গের শিকড় ১ একটী ও গোলমরিচ 

একটী একত্র বাটিয়া ৩ তিনটা বটিকা করিবে। ঢই ঘণ্টা অস্ত্রে ইহ! এক একটী 
করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম ভেদের পরেই ইহা সেবন করাইতে পারিলে, 
রোগের অবস্থা সংাঘাতিক হইতে পারে না। রোগীর বয়য়ের তারতম্য অনুসারে 

শিকড় ছোঁটি বড় বিবেচনা করিয়! দিতে হইবে। প্র 
উচ্ছেপাতার রসে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিহ্ুচিক। নষ্ট হয়| : 

ইন্দ্রযব ৪ তোল! /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়। আধসের থাকিতে ছঁকিক লইবে, 

এক ছটাক, মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তরে এই জল সেবন করাইলে ভেদ ও বমি উভয়ই 

শিবারিত হয়৷ 

কচি মুলার কাথে পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! তাহ পান ক রিষ্ববিস্থচিকা (কলেরা) 

নিবারিত হয়। ইহা বিস্থচীকা রোগের শ্রেষ্ঠ উবধ ও জঠরামিকি 

_ বেল স্তীঠা বা শ্ু'টক বেলের কাথ বমন ও বিস্চিক৷ রোগ্রে উত্ুষ্ট উবধ। 
কপূর ১ রতি, লঙ্কাচুর্ণ ১ রতি, হিং ॥* অর্ধ রতি ও করি অদ্ধ রতি, 

একত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ একটা বটিকা করিবে? ॥. প্রত্যেক'স্জী্তের পরে 
এইরূপ একটি করিয়৷ বটিকা লেবুর রসযুক্ত চিনির সরবৎ সত করাইলে ওলাউঠ/ 
রি হয়। 

রর ক্তিরি ভেদ নিবারণের জন্ত আফিং ঘটিত ধায় প্র্োগ করা যাইতে 
৮ পারে । রোগী পিপাসায় কাতর হইলে ক্পুরবাসিত নিশ্ীল সুঁণীতুয্..জল বিবেচন! 
পূর্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে ।, 

কবাবচিনিচুর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ॥* তোল!, কঙ্জলী | আনা, "মধুর সহিত 
/ কুরিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাস! নিবারিত হইবে । 
হিকা! উপস্থিত হইলে কদলী মূলের রসের সপ সুই সরিষ! বাটিয়া ঘড়ে রা 
পৃষ্ঠ অংশে (মেরুদণ্ডে) গ্রলেপ দিলেও হিক্কা! নিবারিত 

"  মৃত্রসঞ্জনঞূ্র সথল্্ান্সের রস চিনির সহিগঞন ডে দিবে, পার. রুচির পাতা 
ই সোরা একক বাটয়া বস্তিষন্শে টাল দিলেঞ্জ গ্রলাৰ হয় । 



* কয়ুক-_আবণ, ১৩২২ - 1৯৬শ খণ্ড | 
পপি শিপ পিল সপ হবো স্থি লিও এ ৬ অপ ৬ শসসি জানিস সস পপিস্৬রোস্এসিস। লামা পি লে পটল ঠ৮ চা 

মাসি কার্য 

স্ীবাগান। এরই সময় শীতের আবাদ ভ তরপুর আরম্ত হয়। ইতিপুর্কেই জলদি 

জাতীয় কপি, টমার্টো, নবলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন কর! হইয়! চারা তৈয়ারী হইয়াছে । 
এই সময় নাবীজাত্তীর বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ স্জীর চাঁষ এই সময় হইতে আর্ত । 
মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ত করিবে। বেগুন চারা ইততিপূর্বেই ক্ষেত্রে 
বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাড়া বাধিয়। দিতে হইবে । সীঞ্ন, মটর বীজ এই 

সময় বপন করিতে হইবে । জলদি কপিচা রা যাহা! ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই 
ক্রস মাটি দিতে হইবে-ও পাকা পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আনুও এই সময় 

বসাইবে, পিয়াজ চাষেরও এই সময়। 

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্বিনা, ডালিয়া, ্রিযাস্থাস, পিটুনিয়! 

প্রভৃতি মরন্থৃমী ফুল্বু বপন করিতে আরম্ভ করিবে । 

পার্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গলির বিশেষ 

পাট করিতে হয় রুই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্ত পাহাড়ে অত্যন্ত 

অধিক বৃষ্টি হয সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোষ্ঠা উচিত। 

গোলাপের কলম টিপি এখন করা যাইতে পারে-বিশেবতঃ ছ্াইব্রীড পার- 
. পেচুয়াল জাতীক়?গ্কু্পের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও 

ন ফরা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্বত্য- 
প্রদেশে স্জী তৈযানবী-কর! হইয়। উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ব করিয়া করিলে 

মনে পর্বতে ভ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয় 
'ছণটিয়। গোড়া খু'িযী, একটু বাড় কমাইতে হইবে। 

পশ্চিম তারত্্রুখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় এই সময় গোলাপ পপর 
হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে লোকে ফুলকপি চার। ঈ্ীতে 
সপ ৷ আশ্বিনমাসের শেষে কার্তিমাসের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া 

ব। 
জাতি 

বীজ বপনের সময় নিরুপণ পুক্তিকা 
কোন্ বীজ বা! গাছ কোর্নসমন্গন বা রোপণ করিতে হ্য়,কিরূপৃ-তদ্বির করিতে হর 

এই পুস্তিক। পাঠে জানা” বায়। ক্ট্হ! চাষীর নিত্য. সহচর মূল্য ”* আন! মা, ৮১৯ 

গয়্স! ডাক টিকিট পাঠাইলে পাঠান যায় । বীজ গাছের সভিজ্র সূল্য তালিকা বিনামুল্যে 



রা 
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|. কলিকাতা ১ বার হট ইন গান এলোদিতস বইতে 

, যার রেস হতে. শা 
দে : সরুলিবারা২%নং, 
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বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক কক 
প্রাতে ৮০ সাড়ে আট ঘটিকা অবধি ও সন্ধ্যা বেলা ৭টা হইতে ৮* সাড়ে আট চি. 

ঘটক! অবধি উপস্থিত থাকিয়া, সমস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থ। ও ওষধ প্রদান করিয়া থাকেন 
শা ঞ কু ফু এ গা. ছু 

এখানে মমাগত রোগী দিগকে স্বচক্ষে দেখিয়! উষধ ও বাবস্থা দেওয়া হয় এবং মফঃগ্বল- 
বাসী রোগীদিগের রোগের স্ুবিস্তারিত লিখিত বর্ণন! পাঠ করিয়া ওবধ ও ব্যবস্থা পত্র 
ডাকযোগে পাঠান হয়। 

রিয়া ৬ % % % * 
এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, গর্ডিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, গ্রীহা, যকৃত, নেবা, 

উদরী, কলেরা, উদরাময়, কৃমি, আমাশর, রক্ত আমাশয়, সর্ধ প্রকার জর, বাতপ্লেন্সা ও-- হি 
সন্নিপাত বিকার, অশ্নরোগ, অর্শ, ভগন্দর, মুত্রযস্ত্রর রোগ, বাত, উপদংশ সর্বপ্রকার শূল, চিঠি: 
চর্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসিকারোগ, হাপানী, 
যক্মাকাশ, ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন রোগ নির্দোষ রূপে চি: 
আরোগ্য করা হয়। ৃ 

৬ ৬ ৬ ৬ র , ঝুঁ 

সমাগত রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার চাধ্য স্বরূপ, প্রথমবার 
অগ্রিম ১২ টাকা ও মফংস্বলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট স্ুবিস্তারিত লিখিত ছু. 
বিবরণের সহিত মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চার্্য স্বরূপ প্রথম বার ২২ টাকা লওয়াহয়। দু 
টিবি ররান্রগরারাররররাত 

শা সং সু ৬ 

রোগীদিগের চুক বাঙ্গাল৷ কিন্বা ইবাদতে স্ুবিস্তারিত রো লিখিত হ্য়। 
উহ অতি গোপনীর রাখ! হয়। র 

4 ন ন ঁ 4 য় 

আমাদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রতি ডাম %১০ পয়সা হইতে ৪২ দু 
টাকা অবধি বিক্রয় হয়। , কর্ক, শিশি, ওষধের বাঝ ইত্যাদি বু ইংরাজি ও বালা 1 
হোক পর হত দে পাও | : * হু! 

রর ্ স্আরয। " - 

গন ধার্গাছি রে রোড, ১ লক ॥ ছু 



সপ ত্জ £ 
ইত 52301863১০৯ 

ক ১৩২২ সাল। 
ৃ চি 7 ইসা 

[লোপ মজে সাদ নহেন ] ৃ 

রি নর :প্রাধুরে কলার খনি. -2 - সঃ ৮: 
". ক্্ মুগ. কলাইয়ের চাষ -** ৮০* *** *** ২. ১৩৪ 
-নিমাকি ও চুক ০০ নর ৮ ৯৩৬ 
'দার্জিলিঙে আলু ৮৩৬ হস ৪৩৬ - ৪৩৩1৬ ১৪১. 

রর সামরিক ক্ষষি সং রর 
উন্নত বির পাটের ঘোড়া পোকা, চা-বাগানের সার, উ্ভিম্য। ও 
"বিহারে তিলের আবাদ, বিহার ও উড়িষ্যাতে পাটের আবাদ, গমের, 

.. ... দর, সিংহলে নারিকেল ব্যবসা -* রর ৯৪৫--১৪৭ 
 বুঙ্গদ্রেশের সি রা ৬৩৬ ্ ০৬৬ ও ০৬ ৃ ০০৪ ৬৪৮” 

গোধন রিও, এ ২ টি নও 

"বাহার হারে বদাইরার পতি ই্ চিনির কারবালা; এন নিটে চা: 
| প্লেনেট জুনিয়ার হো ভাজা গোময় সার, ফম্ফরাস ও সন্জী সার ১৫৩---+১৫৬, 

সার সংগ্রহ-- 
বাঙলার শখের শাখা, বাঙলার ১ছধের অভাব, পশ্বপাল, গুজরাটে 

 হুম্ভিক্ষের আশঙ্ক', পঞ্জাবে অনাবৃতট পাবনার প্রীবন *" ১৫৬---১৫৯ 

.ৰ বাগানের মাসিক কার্য ... রঃ ০55 
প্লাস এ পপ পপ ৮৯ পাদ শীত 

ও লক বুট এও সু 
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

মম এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে আমরা 

আমাদের প্রস্তত সামগ্রী একবার ব্যরহার. .. 

করিতে অন্থরোধ করি, সকল প্রকার চামড়ার- 

, বুষ্ট.গুবং সস. আমর! প্রস্তত করি/ পরীক্ষ 
: ব্রাথনীয় ।” রবারের শ্রিংএর জন্ত ক্বতন্ মূল্য 

: দিতে হয় না। 

নি 

ৃ টি নয ক ৬২৪. পেটেন্ট বারণিল, লপেটা, বা পল্প-হ ৬২ ৭২ পক্রু 



কৃষি, শিল্প, সংবাদ।দি বিষয়ক মাসিক পত্র 

উপ 
৭ পরশ পপ কপ স্পা আপ 

তাজা 

পপ পি 

১৬শ খণ্ড । |. ভার, রি সাল 1 * ৫ম সংখ্য। | 
০০ ০৯ স্পা শী পা 

- পাস ০৯ ০৯ ৮ সপ সপ 7 স্পা 
পাল 

১৯০ পর সহ 
৩১১০ সাহস ২ 

পপ পা স্পা চি 
সি ্প্পিপ ও সপ ০ ও স্পীশিতশ শী সপ পীপপ সপ্ত শা শিপ পা 

পাথুরে কয়লার খনি 

শ্বীউপেন্দ্র নাথ রাঁয় চৌধুরি লিখিত 
লোকে আজ কাল সোণ। রূপার খনির সন্ধান পাইলে ষত না আনন্দিত হয় পাথুরে 

কয়লার খনির সন্ধানে ততোধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে । এই বিজ্ঞানের যুগে 
কল কাঁরণানা চালান পাথুরে কয়লা ভিন্ন আর গতি নাই। আগে শ্রোতের জলের 

সাহায্যে লোকে কলের চাক! থুরাইত, স্থষ্যের আলোক ধরিয়া কারখানার উত্তাপ 

যোগাইত কিন্ত পাথুরে কয়লার সন্ধান পাইয়া লোকের যেন কাজটা কিছু সহজ হইয়াছে। 

এই পাথুরে কয়ল! জিনিষট! কি ? সোণা, রূপা, লোহার মত ইহা খনিজ পদার্থ বটে 

কিন্তু সোণা,.রূপা ইত্যাদি মূল পদার্থ-_নিশ্র পদার্থ নহে। স্পাথুরে কয়লা মিশ্র 

পদার্থ তাই কোন্ কোন্ পদার্থ সংযোগে ইহা! উৎপন্ন হইয়াছে, জাঙ্জিতে ইচ্ছা হয়। 
ভিনিষট। নাড়াচাড়া করিলেই ইহার পরিচয় পাওয়। যায়। বৃক্ষ লতা পাতার ছাপ ইহার 

গায়ে দেখিতে পাওয়া যার এবং স্পষ্ট বুঝা যায় যে উদ্ছিদ দেহ রূপাস্তুরিত হ্ইয়। কয়লার 

উৎপত্তি হইয়াছে । কয়লার স্ঠায় কেরোসিনও জীব দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেরই 

ধারণা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই ধারণা ভুল বলির! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
জগদ্িখ্যাত রুস পণ্ডিত মেগ্ডেলিক্ অনেক গবেষণা করিয়া! কেরোসিনকে জীবমূলক 

পদার্থ বলিতে পারেন নাই 1 কয়লার খনিতে কেরোপিন পাওয়া যায়, যেখানে কয়লা! নাই 

তথায়ও কেরোসিন্ মিলিতে- পারে । ইহার মতে অঙ্গার ও লৌহ ইত্যাধি ধাতু ঘটিত 

যৌগিক পদার্থগুলিই ক্রোসিনের উৎপাদক। এইগুলি ভূগর্ডের গভীরতম অংশে 

'ত্যন্ত€উষ্ অবস্থায় থাকে । কোন গতিকে ইহাদের গাঁয়ে জল লাগিলে জলের 
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হাউডোনেন ধাতুমিশ্রিত অঙ্গারকে টানিয়। লইয়া কেরোসিনের উৎপত্তি করে। এই 
. প্রকারে যখন কেরোপিন*উৎপন্ন হয় তখন তাহ! সেই অত্যুষ্ স্থানে কখনই তরলা- 
কারে'থাকিতে পারে না--তাঁহাকে সম্ভবতঃ বাম্পাকারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তার 
গর সেই বাম্প তৃগর্ভের নিয়ন্তর হইতে ক্রমে উপরের শীতল স্তরে আসি! জমাট বীধি- 
লেই তাহ! কেরোসিন হইয়া দাড়ায় । 

কয়লার খনির উল্লেখ করিয়া আমর! ছুইটা বহু প্রয়োজনীয় পদার্থের উল্লেখ করিলাম 

কিন্ত আমর! এক্ষণে দেখাইব যে কয়লার খর্জিতে আরও অসংখ্য জিনিষ পাওয়। যায়-_ 

এমন কি রাজা রাঞজওয়ার শীরোভূষণ হিরক পর্যন্ত কয়লার খনিতে পাওয়া যাঁয়। 
ইতিপূর্ব্বে পত্রান্তরে ডাক্তার চুনিলাল বস্থ মহাশয় পাথুরে করল! হইতে প্রস্তত 

দ্রব্যের একটা কুর্চী নাম! দিয়াছিলেন। তাগার কৃত সেই তালিকা অবলম্বন করিয়। 
আমরা পাথুরে কয়লার খনিজ দ্রবাগুলির গুণাগুণ বিচার করিব। 

কে জানিত যে এই ক্ৃষ্চবর্ণ কদাকার পদর্থের মধ্যে নয়নরঞ্জন নীল, পীত, নি 

হরিৎ প্রন্থতি বিবিধ বর্ণ পৌন্দর্যের অনন্ত ভাতার লুক্কায়িত রহিয়াছে! এক্ষণে আমরা 
ষে বছবিধ স্থন্দর বর্ণ (4171]1779 210 811280779 001018 ) পাঞ্থুরে কয়লা হইতে 

উৎপাদন করিতে সমর্থ হইর়াছি, তন্দারা রেশন পশন ও কাস নির্শিত বস্ত্রাদি পৃথিবীর 

সর্বত্রই বিস্তৃত ভাবে রজিত হইতেছে । আবার এই কৃষ্ণবর্ণ কঠিম পদার্থ হইতে 
প্যারাফিন্ (28788 ) নামাক শ্বেতবর্ণ মোমের ন্ভার কোমল এক প্রকার বস্ত প্রাপ্ত 

হওয়া! যায়। অধুনা জালাইবার জন্ত মোমবাতির স্তায় এক প্রকার বাতি এই প্যারাফিন 
হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে । কে জানিত যে এই কঠিন ক্ৃষ্চবর্ণ পদার্থের 
মধ্যে জল অপেক্ষা লঘু, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, সহজ দাহ বেঞ্জিন্ (89705979 ) নামক তরল 

পদার্থ নিহিত রহিয্!ছে ! বেঞ্জিন্ অধুন! নানাবিধ শিল্পকার্ধ্যে বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় 

এবং ইহা হইতে প্রক্রিয়। বিশেষ দ্বারা নানাবিধ রঙ প্রস্তত হুয়া থাকে । নির্গন্ধ পাথুরে 

কয়ল! হইতে খে উগ্র গন্ধযুক্ত এমোনিয়া ( 410070779 ) নামক অনৃষ্থয বায়বীয় পদার্থ 

প্রাপ্ত হওয়! যাইবে, ইহা কেহ কখনও মনে করে নাই । এমোনিক্স! হইতে উৎপন্ন নানাবিধ 

লবণ শিল্পকার্ষ্য ও ওষধের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয! থাকে । এমোনিয়৷ 
ঘটিত সমন্ত পদার্থই আমরা পাথুরে কয়ল! চোয়াইয়া প্রাপ্ত হইয়৷ থাকি। আবার পাথুরে 
কয়লার মধ্যে চিনি অপেক্ষা মিষ্ট ও গুভ্রতর সাকারিন্ ( 98০7817৩ ) নামক পদার্থ যে 
বিস্কমান আছে, তাহা কখনও কাহারও কর্নার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্ত এক্ষণে 

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! দ্বার! এই জুমিষ্ট পদার্থ পাথুরে কন্ল! হইতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত 

হইতেছে । বহুমূত্র রোগে চিনির ব্যবহার নিষিদ্ধ চিনির পরিবর্তে সাকারিন্ এই 

*রোগে পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । এতদ্বতীত কার্বলিক এসিড. (0৪৮১০1০ 

8৫14. ) সালিসিলিক এসিড. (98911051110 ৪০1৫), সালল্ € ন3)0] ) এ্টুফেজিন 



৫ম সংখ্যা । ] পাথুরে কয়লার খনি ১৩5 
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( 41061097100, এার্টপাইরিন, (461057) ) ফিনাসিটিন্ (11908069017 ) 

্রস্থৃতি যে কত মহোপকারী ওষধ আমর! পাথুরে করল! হইতে প্রাপ্ত হইয়৷ থাকি, 
তাহার সংখ্যা করা যায় না। সেই জন্তই পূর্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে করলা ০০৪ ঢু 
কদাকার হইলেও উহ অশেষ মহৎ গুণের আধার। এ 

এ, 

পাথুরে কয়লা 

]17---17- পিস ই নি 
কোল্গ্যান্ . আলকাতর৷ এমোনিয়। কোক কয়লা 

ূ 77707777777 
লঘু তৈল গাঢ় তৈল পিচ 

(11006 011) (13089 0: 0980 011) 

বে ট ই বিলিন আইনোকিউনিন কাব এ এসি কুইঃনালিন্ জাগ্যালিদ এস্থ সিন, 

নাই.ট।- সাকারিন্ নি শ্যাগধল্. এলিজেরিন্ 
বেনজিন্ রর ডা |. | 

| পিনিক এসিড.  স্তালিসিলিক্ এসিড. ফিনাসিটিন্ এলিজেরিন্ রও . 
এনিলিন্ | রি 

এনিলিন রও 

ইতিপূর্ব্বে যে সকল পদার্থের উল্লেখ কর! গিয়াছে পাথুরে কয়লা চোরাইলে তাহারা 
উৎপন্ন হইয়৷ থাকে”। কলিকাতার গ্যাসের কারখানায় দেখিতে পাই যে, একটি রুদ্ধ 

লৌহপাত্রের মধ্যে পাথুরে কয়লা রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করাত হয়। পাত্রের উপরি- 
ভাগে একটি মাত্র ছিদ্র আছে এবং উহাতে লৌহনির্মিত একটি নল সংযুক্ত থাকে। এ 
নলের অপর মুখ জলপুর্ণ অপর একটি পাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে । পাথুরে কর়লায় 

উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহ বিশ্লি্ হয় প্রথমতঃ তিন প্রকার পদার্থ উৎপাদন 

(১) কোলগ্যাস্ (0০981-88%5 )--ইহা নলের মধ্য দিয়া দ্বিতীর পাত্রস্থিত জল 

হইতে বুদ্বুদাকারে নির্গত হয় এবং প্রক্রিয়। বিশেষ দ্বারা পরিস্কৃত হইয়। বৃহদাকার পান্ধে 
সঞ্চিত হয় এবং তথা! হইতে নল দ্বারা সহরের রাজপথে নীত হইর়। রাত্রিকালে আলোক ] 

প্রদান করে। | 1. 

(২) এমোনিয়! বাষ্প ( 801001018 £9৪ )-_ ইহা দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জলের মধ্যে ' 

1 হইয়া থাকে; রক্রিয় বিশেষ দ্বারা এই ভ্রাবণ হইতে এমোনিয়ার নানাবিধ লৰণ.!. 
পরস্তত হই থাকে। - 

(ও) কোণ্টার ( 0০৬- 6৬7) বা আলকাগরা_ইহ গ্বিতীয় পা্স্থিত জ জনের তল- 

 দ্বেশে সঞ্চিত হইয়। থাকে; ইহা নান! কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে বহুবিধ প্রয়ো- 
জনীয় বস্ত গ্রপ্তত হয়। 
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2 শউভ্তাপ সংযোগে পাথুরে করলা হইতে এই তিন পদার্থ বহিরত হইয়া গেলে পর 
দু লৌহ পাত্রের মধ্যে যে কৃষণবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম কোক্ কল! 
€ 0০৮০ )) ইহা আমর! রন্ধনের নিমিত্ত ইন্ধন রূপে ব্যবহার করি। 

: ** তবেই দেখা যাইতেছে যে পাথুরে কয়লা চোয়াইয়৷ আমরা কোল্গ্যাস, এমলোনিয়া, 
আলকাতর! এবং কোক্ কয়লা! প্রধানতঃ এই চারিটি পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি । আমর! 
ক্রমশঃ জানিতে পারিব যে আবার এই আলকাতরাকে চৌয়াইলে বহু সংখ্যক শিল্পে ব্যব- 

হার্য্য ও ওষধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া ষায়। ইছাদ্দিগের বিষয় সংক্ষেপে পরে বর্ণিত 

হইবে। 'পাখুরে করল! হইতে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়৷ থাকে, উপরে তাহাদিগের 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদন্ত হইল। পাথুরে কয়লা হইতে অধস্তন সপ্ুম পুরুষের নাম 
ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ এই তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে । এস্কলে বলা উচিত যে, 
এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে । বাহুল্য ভয়ে সপ্তমীধিক নিম্নতর পুরুষদিগের পরিচয় এ 

প্রবন্ধে উল্লিধিত হইল না। | 
আমরা পূর্বে বগিরাছি বে পাথুরে করলাকে চোয়়াইয়া৷ যে জালানি বাম্প নির্গত হয় 
তাহার নাম কোলগ্যাস। বড় বড় সহরের রাস্তায় ও অবাঁস গৃহে আলোক প্রদানের 
নিমিত্ত' এই বান্প প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি গ্যাসের পরিবর্তে 
তাড়িতালোক অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে-__কলিকাত৷ সহরের হারিসন রোড, হাধ- 
ডার পোল প্রভৃতি এবং সহরের অনেক বড়লোকের বাটা এক্ষণে তাঁড়িতালোক দার! 
আলোকিত। 

”” ১৭৯২ থুঃ অন্দে উইলিয়ম মার্ডক্ ( ড1]1192) 1497091 ) নামক একজন ইংরাজ 
আলোক প্রদানের নিমিত্ত প্রথমে কোল্ গ্যাস প্রস্তত করিয়াছিলেন এবং ১৭৯৮খৃঃ অন্দে 
বাঁমিংহামের নিকট সোলিস্ (90119 ) নামক স্থানে একটি কারখানা গ্যাসের আলোক 
দ্বার উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন । ১৮*৭ খৃঃ অব্যে লগুন নগরের রাজপথ গ্যাসের 

আলোকে ভূষিত হইন্বাছিল এবং ১৮২২ খুঃ অন্দে ইংলগ্ডের সর্বত্রই এই আলোকের 
প্রচলন হয় । ১৮৭০ খুঃ অবে কলিকাতা সহরের রাজপথগুলিকে গ্যামের আলোকে 

উজ্জ্বলিত কর! হয়। 

_ কেহ কেহ বলেন মিক্কেলার্স (74170118: ) নামক একজন ওলন্দাজ রসায়ন, 
তত্ব কোল্গ্যাস্ আবিষ্কার করেন। 

: আমাদের সহরের_ পূর্ব্বাংশে সিয়ালদহের নিকট. কোল্গ্যাস্ প্রস্তুত করিবার 
গ্রীকাও কারখানাটি স্থাপিত। ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানী-এই কারখানার সন্বাধিকারী ৷ 
শষ স্থানে পাথুরে কয়লা চোয়াইয়! যে গ্যাস প্রস্তত হয় তাঁহাই সহর ও সহরের উপকণ্ঠে 
আলোক প্রদান করিবার জঞ্ট ব্যব্ৃত হই থাকে। এই কার্ধো যে, আন্কাতরা ও 
কোক কয়লা প্রস্তুত হয়, তাহা ইহারা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন।” ইঠার! যদি 
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আলকাতরা হইতে ূর্বোলিখিত নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্ত প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন, 
তাহা হইলে তাহারা বিস্তর লাভ করিতে পারেন এবং অনেক শ্রমজিবী লোকও এইরূপ 
প্রতিপালিত হইতে পারে । এ বিষয়ে আমর! তাহাদিগের মনোযোগ প্রদানে অনুরোধ 

ক্রিতোঁছি। এমন কি যদ্দি অন্ত কেহ ইহা্দিগের নিকট হইতে আলকাতর৷ ক্রয় করিয়া 
এই সকল দ্রব্য প্রস্তত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও তাহা লাভের ব্যবসা হইযে 

বলিয়া মনে হয়। | 

জম্মীণির একটি কারখানায় শুদ্ধ আলকাতর! হইতে নানানিধ রড ও অন্তান্ত প্ররো- 
জনীয় পদার্থ প্রস্তত হইয়! থাকে । এই কারখানায় প্রত্যহ ৫*** লোক কার্য করে 

এবং ২৫ জন রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি এই সকল পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিঙিত্ত 

এই কারখানায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে শুদ্ধ আলকাতরা হতে 
নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করিবার ব্যবস। কতদূর লাভজনক । | 

পাথুরে কয়লা চোয়াইলে যে এমোনিয় বাম্প উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমতঃ জলে দ্রব 

হইয়৷ থাকে । এই দ্রাবণের সহিত হাইড্োক্লোরিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়! শু করিয়। 
লইলে এমোনিয়ন্ ক্লোরাইড. (নিসাদল) নামক এমোনিয়ার একটি লবণ প্ররস্তত হয়। 
নিসাদলের সহিত কলিচুণ মিশাইয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বিশুদ্ধ এমোনিয়৷ বান্প প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয় এবং উহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক সংযুক্ত হইলে এমোনিয়ার বিবিধ লব 
প্রস্তুত হইয়! থাকে । এই সকল লবণ ওঁধধ ও শিল্পকার্যে বহুল পরিঙাণে ব্যবহৃত হইনী 
চিজ রনি 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পাথুরে কয়লা হইতে আমর! আলকাতরা (0০%1-681) 

প্রাপ্ত হইয়৷ থাকি। আলকাতরা একটি মিশ্র পদার্থ অর্থাৎ ইহা! অনেকগুলি পদার্থের: 
মিশ্রণে উৎপন্ন । উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই সকল পদার্থ একে একে পৃথক্ হইয়া পড়ে । 

একটি মাত্র ছিত্রযুক্ত লৌহ নির্মিত রুদ্ধ পাত্রের মধ্যে আলকাতর! রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে প্রথমতঃ ঈষৎ পাটলবর্ণের এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক হইয়া আইসে। ইহা 
জলের উপর ভাসে বলিয়। ইহাকে “লঘু তৈল” € 1,1816-01] ) কছে। 

এই “লঘুতৈল" পুনরুত্তপ্ত হইলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বেঞ্জিন্ 
নামক (739172597)9 ) পদার্থ টা সর্ব প্রধান । 

বেঞ্জিন্ একটি বর্ণ হীন, তরল পদার্থ; ইহা জল অপেক্ষ! লঘু এবং তৈলের ন্তায় জলের 
সহিত মিশ্রিত হয় না। ইহার গন্ধ আলকাতরার ন্যায় ; ইহা একটি উদ্ধারী (৬০161) 
পদার্থ অর্থাৎ খোল! পাত্রে রাখিলে শী্র উড়িয়া যায়। রবর্, নানাবিধ বৃক্ষনিধ্যাস, 
(28957 ) এবং অন্তান্ত তৈলময় পদার্থ দ্রব করিবার নিমিত্ত বেঞজিন্ ব্যবহৃত হয়, কিন্ত 
ইহার প্রধান ব্যবহার বহছৃবিধ এনিলিন্ রঙ ( &0111779 ০০1০:৭ ) প্রন্কাত করিবার জন্য । ৫ 

 এনিলিন্ রষ্ প্রস্তুত করিতে হইলে বেঞ্জিনের সহিত প্রথমতঃ নাইটি ক্.এসিড মিশ্রিত 
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দা হয়। এইরূপে বাদামের গন্ধযুক্ত একটি ঘন তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহার 
লাম নাইস্রোবেজিন্, ( 6৮068705970 ) ১ ইহা সাধারণতঃ এসেন্স অব মার্বেণ- 
ষ্ঠ € [73891709 ০ 16170909 ) নামে পরিচিত ॥ ইহা গন্কাদ্রব্য রূপে নানাবিধ পদার্থের 

সহিত মিশ্রিত কর। হয় | বিস্কুট, কেক্ ও অন্তান্ত বিলাতী খাস্ঘত্রব্যে এবং নানাপ্রকার 
মাবানে যে আমর! বাদামের গন্ধ পাই, তাহার কারণ এই পদাথ উহ্াদিগের সহিত 
মিশ্রিত থাকে বলিয়া। ইহা৷ অধিক মাত্রায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিষের কার্যা 
করে, এজন্ত ইহা দ্বারা কোন খাস্থদ্রব্য গন্ধযুক্ত করা! উচিত নহে। 

'মাইট্রোবেঞ্জিনকে এসিটিক্ এসিড. (&08610 4,010 ) ও লৌহচুর্ণের সহিত একত্র 

করিয়া উত্তপ্ত করিলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক হইয় পড়ে । ইহার নাম 
এনিলিন্ (410111776 )। ইহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করিয়! উদ্ধীপ 

প্রয়োগ করিলে বহুবিধ বিবিধ বর্ণের রঙ উৎপন্ন হয়। ম্যজেণ্টা একটি এনিলিন রং, ইহা 
দেখিতে সবুজ বর্ণ ও চিন্ধণ, কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত হইলে রক্তবর্ণেন দ্রাবণ প্রস্তুত 
হয়। এনিলিন এবং পাক্রোরাইভ. অব. মার্কারি নামক পারদ ঘটিত লবণ একত্রে 
উত্তপ্ত করিলে ম্যাজেণ্টা প্রস্তত হয়। এইরূপে অন্তান্ত ধাতব পদার্থের সহিত এনিলিন 
উত্তপ্ত ইইলে বহুসংখ্যক বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যত প্রকার রঙ্গিন রেশমী বিলাতী 
ফিতা আমর! দেখিতে পাই তাহার সমস্তই এনিলিন্ বর্ণে রজিত। অধ! এই বর্ণ দ্বারা 
পৃথিবীর সর্বত্রই বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আল্কাতরা হইতে উৎপন্ন 
এলিজেরিন ( 41158117) ০০1075 ) নামক আর এক প্রকার রঙ বস্ত্রার্দি রঞ্জিত করিবার 

জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
| পুর্ব্বে সাকারিণ (990158111 ) নামক যে স্থমিষ্ট পদার্থের লল্লেখ কর! গিয়াছে, 

তাহাও পূর্বোক্ত "্লঘুতৈল” হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা! শুত্রবর্ণ, দানাযুক্ত-ও আস্ব। 
দনে অত্যন্ত মিষ্ট; বহুমূত্র রোগে চিনির পরিবর্তে ইহা ব্ধহৃত হয়। | 

কুঞ্চমুগকলাইয়ের চাষ 

0. শ্রীশীতলদাষ রায় 
্ ২... মেত্বার, মেদিনীপুর জেল! কৃষি সিতি। . . .. | 

+ ॥ সুগকলাই ছুই জাতীয় আছে__লোনা ও. কৃষ্ণ মুগ । মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল 
অঞ্চলে সোনামুগ্ের চাষ কেহ করে না। ইহার চাষ প্রণালী এখানে কেহ জানে, না। 
হত .. এতদেশের মাটা- সোনামুগের উপযোগীও _ন্য়। এতদঞ্চলে কৃষ্ণ. বা. কাল মুগ 
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গ্রচুর পরিমাণে উৎপর,হয়। : মেদিনীপুর, চন্্রকোন। গ্রসৃতি মোকামে কট্কী কুষঃসুগ, 
একপ্রকার আমদানি হয়। কটকদেশজাত বলিয়! ইহ! কট্কী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে 
কিন্তু দেশী কালমুগ অপেক্ষা ইহার দান! ক্ষুত্রাবয়ব এবং স্বাদে হীন। আবার ইহার 
সহিত মাঘকলাই সামান্ত- পরিমাণে মিশ্রিত থাকায় ইহ! দেবকার্ধ্য ব্যবহৃত হয়. না ।. 
দেশী কৃষ্ণমুগ অপেক্ষা! ইহা! কিছু সন্ত! দরে বিক্রয় হয়। দেশী কৃঞ্চমুগের দান! বেশ পুষ্ট: 

এবং স্থাছ। ইহার চাষ প্রণালী অতি সহজ। এই কলাই উৎপন্ন করিতে, অধিক 
পরিশ্রম ব! যত্ব করিতে হয় না। স্বশ্লায়াসে এবং একরপ বিনা অর্থব্যয়ে উৎপাদিত 

হয়। ইহা রবিজাতীয় শত্ত । দোয়স, বেলে, মেটেল, পলি এক কথায় ভৃণহীন গু 
ও কঙ্করময় জমি ব্যতীত ইহ! সর্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। ইহার চাষের জন্ত জমিতে, 
পৃথকৃভাবে সার প্রদান করিতে হয় না। আশ্বিন বা কার্তিকমাসে কাল! জমি হইতে 
আগু ও বীঁঞ্জি ধান্ত কাটা হইয়া! গেলে জমি সিক্ত বা আরজ থাকিলে একবার মাত্র 
লাঙ্গল দিয়া বীজকলাই ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। আর্দ্র জমির রসে বীজকলাই 
২৩ দিনের মধোই অস্কুরিত হয়। যদি জমি সরল না থাকে তবে সেচের ছ্বার৷ সামান্ত 
পরিমাণ জল সিক্ত করিয়! দ্রিতে হয়। অধিক জল বীজের উপর দিলে ব৷ বপন করিবার 
পর বৃষ্টির আধিক্য হইলে বীজকলাই পচিয়। যায় এবং যদ্দিইব! অঙ্কুর বহির্গত হয় তাহা 

তত তেজস্কর হয় না। কাজেই ফসলও ভাল জন্মায় ন। 

উপযুক্ত সময়কে এবং সরস জমিতে বীজ বপন করিতে পারিলে যোলআনা টি : 
জন্মিবার কোন সন্দেহ থাকে না। বীজ বপন করিবার পর হইতে শন্ত সংগ্রহের সময় 

পর্যন্ত এই কলাই ক্ষেতে চাধীর আর কোন কাজ নাই। গাছ অঞ্কুরিত হইয়া! ৩৪ট! 
পত্রবিশিষ্ট হইবার পর যদি ২১ বার অল্প বৃষ্টি হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফসল পাইবার 
পক্ষে চাষী নিশ্চিন্ত থাকে । 

আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যযস্ত কৃষ্ণমুগ 
কলাই বপনের উপযুক্ত সময়। কেহ কেহ আশ্ষিনের প্রথম ছুই সপ্তাহের মধ্যে জমিতে 
যো পাইলেই কলাই বুনিয়। থাকে বটে, কিন্তু দেখ! গিয়/ছে যে তাহাতে গাছ খুব ঝাড়াল 
ও চওড়া পত্রবিশিষ্ট হয়, কলাইয়ের শুঁ'টী অধিক হয় না। অপর পক্ষে উপরের লিখিত 

সময়ের মধ্যে বীজ উপ্ত হইয়া ২১ পশ্ল! সামান্ত। বৃষ্টি হুইয়া-যাইলে গাছ তেজস্কর, 
ঝাড়াল, বিরল পত্রবিশিষ্ট, লম্বা ও স্মুপুষ্ট শুটীধারী হয়। অধিক বা উপধুর্পরি বৃষ্টি 
হইতে থাকিলে এবং জমিতে জল বসিয়া যাইলে' গাছ হীনতেজ! হইয়। লালবর্ণ হইয়া যাক | 
সেইজন্য বৃষ্টির জল জমি হইতে অবাধে নির্গত হইবার জন্ত আইলে নাল! কাটিয়া দিতে 
হয়। শিশ্ষিজাতীয় উত্তিদ যে জমিতে উৎপর হয় নিজদেহ্ পুষ্টির জন্টট সেই জমির-সার 
এত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন! যন্্ারা জমিকে অসার করিয়া ফেলে: বরং. এই 
জাতীয় উদ্ভিদের স্বতীব এইট যে নৈসগিক নিয়মানুসারে বাযু হইতে নিজদেহের 
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নীবগানবোজী উপাদা? গ্রহণ করিয়৷ জমির উর্বরাশক্তি বৃষধিঘিকরে।,. এজন অন্য 
প্রকার শহর পক্ষে যাহাই হউক শিশ্িজাতীয়. ফশলের পক্ষে একই জঙ্গিতে ধাঁন.কলাই 
এই ছুই একার ফসল প্রতি বৎসর জন্মাইলে জমির উর্বরতা! শক্তি নষ্ট হয় না এবং প্রচুর 
ফশল-জন্মাইবার পক্ষেও বাধ। হয় না। মণ্ডর কলাই জন্মিবার পর বৎসর সেই জমিতে 
_সুগকলাই এবং মুগ্রকলাইয়ের জমিতে মণ্তর কলাই বুনিয়া আমরা উভয় লন্তই কম 
'পাইরাছি? ইহাতে আমার অনুমান যে কলাই ক্ষেতে ধান, ধানক্ষেতে কলাই এই 

| প্রকার পর্যায় বপন সর্বাপেক্ষা ভাল। 
- অগ্রহায়ণ মাসে মুগকলাই গাছ পুশ্পিত হয়। এই সময় বৃষ্টিপাত হইলে শট 

| জাপা হয়। পৌষমাসে কলাই পাকিয়া৷ থাঁকে। উক্ত মাসের 

... শেষ বা মাঘমাসের প্রথমেই কলাই গাছ সংগৃহীত হয়। তৎপরে ২1৪ দিন রৌদ্রে-শুফ 
"করিয়া! যন্ি বারা আঘাত বা গরুর দ্বারা মাড়াই করিয়। ও কুল! দ্বারা পাছুড়িয়৷ লইলেই 

শ্রস্ত গৃহজাত হইয়া গেল। পরিত্যক্ত ভরষ্টা বা খোসা গবাদি পণ্ড আরতি আগ্রহের সহিত 
ভক্ষণ করিয়া থাকে । বপনের পর ৩ মাসের কমে রবিশস্ত সুপচ্চ হয় না। প্রতি 

বিঘায় ৪৫ মন কলাই অবাধে উৎপন্ন হয়। এক বিঘ! জমির কলাই ১৬ টাকা! হইতে ২৭ 

টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে । খরচ প্রতি বিঘ! ২ টাকার অধিক নয় । 

নিমকি ও চুক 

্রীগুরুচরণ রক্ষিত 
দরিদ্রের গুণ থাকিলেও তাহার গুণের স্ফুরণ হয় না, 

দরিদ্রন্ত গুণী; সর্ব ভন্মাচ্ছাদিত বহিবৎ। 

স্থজল! নফল! শশ্ শ্টামলা দেশের অধিবাণী হইয়া বাঙ্গানী প্রকৃতই এক্ষণে অন্নের 

কাঙ্গাল হইয়৷ পড়িয়াছে। 
. বর্তমান সময়ে এদেশে দিন দিন লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, নীবিকার্নের 
আনেক দ্বার ক্রমশঃই রুদ্ধ হইয়। আসিতেছে, পূর্বে স্বতনত স্বতস্থ লোকের নির্দিষ্ট ব্যবসায় 
ছিল, সকলেই স্থ স্ব জাতীয় ব্যবসায়ে সন্তষ্ট ছিল, এখন সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
: প্রত্যেকেই জীবন যাত্রার সুবিধা জনক পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু 
: পৌক সংখ্যার আধিকা এবং চাকরী ও ব্যবসার  প্রতিঘন্িত৷ বশতঃ অনেকেই কৃষি, 
জীবনের প্রধান অবলম্বন প্ৃক্ষপ গ্রহণ করিতেছেন । ফলতঃ কৃষি সম্বন্ধে সমৃধিক জান 
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না. থাকিলে আশান্ক্প ফললাভ সম্ভবপর নহে। একারণে এ সময়ে রুিবিষয়ক 
সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা করিলে জনসমাজের উপকার হইতে পারে, এবং কি. উপায় 

করিলে কষিজীবির অভাব মোচন হইতে পারে, সব জিনিষই যেন নূতন করিয়া গড়িবায় 

আবশ্তক হইয়! পড়িয়াছে। 
লেবুর চাষ একটি অল্প আয়াস সাধ্য লাভজনক কৃষি। ভারতবর্ষের নানাদেশে নানা 

প্রকারের লেবু জন্মিয়া থাকে। কোন স্থানে কমলা» কোথাও কাগজ, পারি, কোথাও 
গোঁড়া, বাতাবি ইত্যার্দি। এক এক দেশের জল বায়ু বিশেষে এক বা “ততোধিক 
প্রকারের লেবু স্বাভাবিক ভাবে জন্মিয়া থাকে । লেবু যে বিশে উপকারী জিনিস, তাহা 
সকলেই অবগত আছেন। ইহার বিস্তৃত আবাদ খুব অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া! যায়। 

গৃহস্থ বাটীতে অগ্নের জন্য ২।৪টী গাছ রোপণ কর! হইয়াই থাকে | যে সকল স্থানে 
ইহার বিস্তৃত আবাদ হয়, এখন দেখা যায় যে, সেখান হইতে ফল সমূহ বহছুপরিমাণে 
বাজারে আমদানী হওয়া সুকঠিন ফলত: অনেক লেবু অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়। লেবুর 
ব্যবহার জানিলে এরূপ হইত না। লেবু যে কেবল কাচা খাইবার জিনিস তাহা নছে। 
কমল। লেবু সদৃশ এমন উপাদেয় ফলও আসামের সুদুর পূর্ব্ব সীমাস্থিত নান! পাহাড়ে 

অনেক গাছেই পাকিয়া, গাছে থাকিয়া নষ্ট হয়। রপ্তানী করিবার সুবিধা নাই, স্থানীয় 
বাজারে মূল্য নাই। তত্যতীত স্থানীয় লোকেরা উহা হইতে অপর কোন জিনিস প্রস্তুত 
করিতে জানেন।, কিন্া করেনা । অনেকের বাগানে কাগজী ও পাতি লেবু প্রতি বৎনর 
বহুল পরিষীণে নষ্ট হইয়। থাকে । উৎসাহ ও উদ্মশীল ব্যক্তি অভাবে রাশিক্কৃত লেবুর - 
কোন উপায় হয়না । তাহা! ছাড়। দেশমধ্যে এত পতিত জমী আছে, যেখানে কোন না 
কোন জাতীয় লেবুর বিশেষরূপে আবাদ কর! চলিতে পারে । কাগনী, পাতি ও গোড়া 

লেবু তো৷ যেখানে সেখানে ও অল্প আয়!সে জন্মিতে পারে । পতিত জমী হইতে একটা 
আয়ের উপায় উদ্ভাবন করিবার অনেক পন্থা আছে। তন্মধ্যে লেবুর আশুলীভ একটী 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই নিন জাতীর লেবু গাছ প্রতি বিঘায় ৬০টি জন্মিতে পারে। চারি 

বৎসর বেশ যত্ব 'ও পাইট করিয়। বাচাইয়! রাখিতে পারিলে পঞ্চম বংসর হইতে যে উহার 
ফল প্রদান করিবে, এরূপ আশ! কর! যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ন্যুন কল্পে 
এক টাকা মূল্যের ফল উৎপন্ন হইলে, বিঘা প্রতি ৬০২ টীকা আমদানী হইতে পারে। এই 
আন্ন হইতে প্রতি বিঘার জন্য খরচা হিসাবে দশ টাকা বাদ দিলেও বৎসরে ৫০২ টাকা 
আর হওয়! বড় সহ্ধ লাভ নহে, এইরূপ দশ বিঘা আওলাত থাকিলে একটা অনতি বৃহৎ, 
গৃহস্থ পরিবারের নির্ভাবনায় সংসার যাত্র! নির্বাহিত হইতে পারে। বল! বাহুল্য গাছের 

বয়ম আরও কিছু বৃদ্ধি হইলে ফলের পরিমাণ ও আয় বাড়া সম্ভব। র 
ফল. যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্তয বিশেষ উপায় অবলম্বন ক্র! রা উচিত | 

গাছে: যাহাতে অধিকদিন ফল থাকিতে পারে সর্বাগ্রে তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।। 
"৯৭ 
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মলের গাছের আমর! বড় একটা যব টা যর করিতে পারিনা বলিয়া ফল সৃতি ঈমই পাকি 
[ার। আবার অনেক সময় অপরিপন্কাবস্থায়.গাছ হইতে খসিয় যায়। মাটির রস রক্ষা 
্রিতে পারিলে ইহার প্রতিবিধান হয়। মাটাতে রদ বজায় রাখিতে হইলে অবস্থা 
বিয়া! ফলের সময় মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার জল সেচন করা বিধেয়। জমি সিক্ত 

যার পর জমির 'যো” হইলে মৃত্তিকার উপর স্তর ক্ষণ ও হস্ত বা মৈ প্রভৃতিত্বারা৷ টিল 
গুলা ভাঙ্গিয়।. সমতল করিয়! মৃত্তিকা ঈবৎ চাপিয়৷ দিলে মাটির রস রক্ষা করা! যায়। 

তিক নীরস হইয়া গেলে ফল পরিপুষ্ট হইতে পারে না। ফলের ছাল বা খোসা মোট 
হর, শীসের পরিমাণ অল্প হয়, আস্বাদ বিরত হয়, বীজ অধিক ও বড় হয়। 

_ স্বভাবতঃ থে সময় গাছের ফল পরিপুষ্ট ও পরিপ হইয়! উঠে সে সময়ে বাজারে 
কলের প্রচুর আমদানী হইয়। থাকে । সুতরাং ফলও তখন সুলভ মুল্যে পাওয়া যায়। 
দুর্রদেশ হইতে সহরে কোন ফল চালান দিতে হইলে অনেক খরচ পড়িয়া থাকে, এবং সে 
লমুদয় খরচ দিয়া নিকট হইতে আমদানী ফলের সহিত প্রতিদবন্িত৷ , কর! সুবিধাজনক 
নহে। এসময়ে নিকটের ফলে বরং দূরের ফল অপেক্ষা অধিক লাভ পড়িয়া! যায়। 
ফলের প্রথমাবস্থাততেই বাজারে ইহার অধিক আমদানী হয়, এবং আঁতি শীপ্রই ক্রমে উহ 

ছশ্াপ্য হইতে থাকে, ফলতঃ ফলের মূল্যও বুদ্ধি পাইতে থাকে কৃত্রিম উপায়ে 
অপেক্ষাকৃত অধিকদিন বৃক্ষে জল সেচনাদি কার্য করিয়া বৃক্ষে ফল মভূত রাখিতে পারিলে 

এই..কারণে বিশেষ .লাভ হইতে পারে। সহরের নিকট যাহাদের বাগ বাগিচা» তাহারা 
উন্মধিকদিন ফল মুত রাখিতে পারে না, তাহার কারণ সুদুর পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহর 
নিকটস্থ স্থানে সকল বিষয়েই খরচ বেশী, কাজেই যত শীস্্র সম্ভব সেই ফল বিক্রর করিয়া 
নগদ টাকা ঘরে আনিবার জন্য উগ্যান স্বামীর বিশেষ চেষ্টা থাকে। এতত্থ্যতীত 
পাইকারগণও নিকটস্থ বাগানের ফল ইজারা! লইতে ব৷ খুচরা নগদ ক্রয় করিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করায় উদ্ান স্বামী সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন ন!। 
_. এমতাবস্থায় লেবুর আরক কিনব! নিম্কি প্রস্তুত করিতে পারিলেই লেবুর সধ্্যবহার 

হয়.।- লেবু হইতে নিমৃকি অর্থাৎ জারকলেবু ও চুক, অর্থাৎ লেবুর আরক কিরূপে প্রস্তুত 
কুরিতে হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে । লেবু হইতে এই ছুইটী জিনিস প্রস্তত করিতে 
পাঁরিলে এবং চেষ্টা করিয়। বিক্রয্ন করিবার ন্ুবিধা করিতে পারিলে, টাট্ক! ফল অপেক্ষা 

ইহাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা! । যদ্ধ করিয় রাখিলে নিমকি ও চুক ছুই জিনিষই ছুই 
চারি বদর অবিকৃত থাকিতে পারে ; এমন কি যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই বিশেষ 

উপকারী হয়। এই ছুই জিনিসই মুখরোচক, অগ্নি বৃদ্ধি কর ও পাচক সুতরাং রোগী. 

সী উরু রে বহার 
'কাগবী ও পাতি এই উন লেবু নিমূকী বা জারক লেবু প্রস্তুতের (উপর 

দাসিন ও কার্তিক মানসে লেবু সকল পূর্ণতা প্রা হুইয়! পাকিতে আরম্ভ হয্স। সেই 
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স্টিল এস পো পপাপাপপাপাসপাপাাপিপা্পাট লট পিট ষাট, পম পিসি ৬ ১৯, ০ লো. লী লস পসরা? [পাপা পিিসিও শা 

সময় যত্তসহকীরে লৈবু সংগ্রহ করিতে হুইবে। গাছ হইতে লেবুগুলিকে পাড়িয়। লইবার 

সময়ে যাহাতে উহা ভূমিতে না পড়িয়া! যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। লেবু সজোরে ' 

তুমিতে পড়িলে ইহার আস্বাদ বিরুত হইয়া! যায়। পরস্ত লেবুর গাত্রে আঘাত লাগে, 
এতন্লিবন্ন দাগী হইয়া পচিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। লেবুগুলি সংগৃহীত হইলে: 
একখানি অপিচ্ছিল প্রস্তর খণ্ডে বা মশল৷ বাট শীলে এক একটা লেবুকে ্বত্্ররপে 

ধীরে ধীরে ঘসিয়৷ লইতে হুইবে। ঘর্ষণকালে যেন উহীর কোন স্থান অতিশয় ঘন্ধি 

নাহয়। কেবলমাত্র উহার গাত্রের স্বাভাবিক বর্ণটী উঠিয়া যায়, এবং ততিক্স্থ ত্বকে, 

বিশেষ আঘাত না লাগে। যে শীলা বা প্রস্তর খণ্ডে লেবুকে ঘর্ষণ করিতে হইবে, উহাতে 
যেন আদৌ কোনরূপ ময়লা বা রঙ না থাকে । মশল| বাটা শীল! হইলে উহাকে গরম 
জলে উত্তমরূপে বিধৌত করা আবশ্তক । এতৎ সংক্রান্ত কার্যে যে কোন পাত্র ব্যবহৃত 
হইবে, তাহাই যেন পরিফার ও পরিচ্ছন্ন হয়। কারণ পাত্রে কোনরূপ. ময়লা বা গন্ধ 
থাকিলে ঘরধিত লেবু সকল বিবর্ণ হইয়া যায়, অথব৷ ছূর্ন্ধযুক্ত হয়। এইরূপে লেবুগুলি 

উত্তমরূপে ঘর্ধিত হইলে নির্খল জলে হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে রগড়াইয়া৷ বিধৌত করিয়া পরিষ্কত 
মৃগ্বয় বা কাচের কিন্বা শীল! পাত্রে রাখিয়া দিবে । পাত্রে যাহাতে অধিকক্ষণ জল দা 

থাকে, এজন লেবু সমেত পাত্রকে অব্পক্ষণ এমনভাবে হেলাইয়! রাখা কর্তব্য যে শীঘ্রই 
লেবুর গাত্রস্থিত জল বাহির হইন্। যায়। অধিকক্ষণ লেবু ভিজিয়া থাকিলে বায়ুমগুলস্থিত 
ধূলারাশি আসিয়৷ উহাতে সঞ্চিত হয়, তাহাতে লেবুর বর্ণ মলিন হইয়া যায়। স্সতরাং: 
বিধৌত হইবার অব্যবহিত পরেই উহাকে রৌদ্রে দিতে হয়। এইরূপে ৫1৭ দিবস রোজী 
রাখিয়া দিলে লেবুগুলি অনেকটা শু হইয়া! যায়। লেবুর গাত্রও অনেকট চুপসাইয়ী: 
ঘইসে। যদি এই কয়দিবসের মধ্যে লেবুগুলি বেশ চুপসাইয়া না যায়, তবে আরও 
কয়েক দিবস রৌদ্রে রাখিতে হইবে । তৎপরে শু লেবুগুলিকে রসে ফেলিতে হইবে। 
রসের জন্য কাগজী, পাতি ও গোড়া তিনপ্রকার লেবুই ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু গোড়া! 
লেবুতে রস অধিক থাকে বলিয়া অল্প লেবুতে অনেক রস পাওয়া যায়, এজন্য গোঁড়া 
লেবুর রসই প্রসিদ্ধ। যাহা হউক একট! কোন পরিষ্কার পাত্রে রস বাহিত্ব করিয়া একখণ্ড 
পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ছাকিয়া সেই রসটী একটা হাড়িতে ঢালিতে হইবে । অনস্তর 
তাহাতে আবশ্তক মত লবণ দিতে হইবে । প্রতি একশত লেবুর জন্ত একসের লবণ দিতে 
হয়! রসের পরিমাণ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে সমুদ্বায় ফলগুলি 
রসে নিমজ্জিত থাকিতে পারে, সেই পরিমাণ আপাততঃ দিলেই ভাল হয় । আর নূতন 
হাঁড়ি অপেক্ষা পুরাতন ত্বতের হাঁড়ি গ্রহণীয়, নূতন হাঁড়িতে প্রথমতঃ রস বড় শোধিত 
হইয়া যায়, তাহা ব্যতীত অনেক রস চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। স্বতের হাঁড়িতে এ 
সকল উৎপাত ধটেনা, হাড়ির মধ্যে লেবু রক্ষিত হইলে, উহার উপরে একখণ্ড সুম্ষম কাপড় 

চাঁকিয়া বান্ধিযা দিতে হইবে। হাঁড়ির সুখ খোলা থাকিলে উহাতে ধুলা ও নানাবিধ 
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কীট পতঙ্গ আসিয়া পড়ে, হাঁড়ির মুখ কাপড় দিয় ঢাকিবার পরে উহাকে ক্রমাগত 

কিছুদিন" রৌদ্রে রাখিতে হইবে, এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একবার হাড়িটি ধরিয়! নাড়িয়া 

লবণাক্ত-রদ লেবুর গাত্রে মাখাইয়৷ সুবিধা করিয়৷ লইতে হইষে। রস কমিয়৷ গেলে 

সি্বীয়বার রদ ও লবণ দিয়! পূর্ববৎ হাঁড়িটীকে কয়েকদিন রৌদ্র রাখিতে হয়, এইবার 

রদ ঘন হইয়া আসিলে হাঁড়ির মুখে কোন পাত্র ঢাকা দিয়া তুলিয়া রাখিতে হুইবে। 

(নে মাটার জার অথবা মুখ ফাদালে! কাচের শিশিতে রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। 
কারণ এরূপ পাত্রে াখিলে রদ শুষ্ক হইতে পারেনা, হাড়িতে থাকিলে রস শীঘ্র শু 

হুইয়া যায়, রস শু হইয়া! গেলে পুনরায় রস জোগাইতে ন। পারিলে লেবুতে “ছাতা” 

ধরিয়া যায়। যে সকল লেবুতে “ছাতা” ধরির! যায়, তাহা! দেখিবামান্ত্র স্বতন্ন না করিয়া 

ফেলিলে অপরাপর লেবুতেও সেই রোগ সংক্রামিত হয়, ক্রমে তাবং রি নষ্ট হইয়া 

বাইতে পারে। 
লেবুর রস হইতে যে আর একটা মহোপকারী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যুঁয় তাহার 

নাম চুক ব৷ লেবুর আরক, সচরাচর ইহা গোঁড়া লেবুরই হইয়া থাকে, পাতি ও কাগজি 

বু রসেও হইতে পারে ) গোঁড়াতে অস্্লের ভাগ অধিক, তন্নিবন্ধন অধিকতর জারক ও 

পাঁচক। চুক প্রস্তুত করিবার জন বেশী হাঙ্গাম করিতে হয় না, লেবু সংগ্রহ করিয়া 

পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়! লইয়া একটা মৃষ্মায় বা! প্রস্তর কি কাচ পাত্রে উহার 
রস বাহির করিতে হয়। রসকে একখণ্ড কাপড়ে ছ'কিয়৷ মৃত্তিকা নির্দিতি পাত্রে 

অগ্যতাপে কিছুক্ষণ জাল দিতে হয়। জাল দিতে দিতে যখন সেই রস ঘন হইয়া গুড়ের 
মতন হইবে, তখনই চুক প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে কিছু বিট লবণ, সৈন্ধব 'ও জুয়ান 

চূর্ণ মিশাইয়৷ পাক করিয়া! রাখিতে পারিলে আরও উপাদেয় ও উপকারী হর়। চুক প্রস্তত 

হইলে একটা কাচের বোতলে পুরিয়! রাখিয়া দিবে। যত্্ করিয়া! রাখিলে চুক অনেকদিন 
থাকিতে পারে। যোয়ান চূর্ণের সহিত লেবুর রস ও লবণ মিশ্রিত করিয়া বারদ্বার রৌদ্র 

দিয়া কথঞ্চিং নিরস হইয়া. আসিলে যে চূরণ প্রস্তুত হয় তাহ! খাইতে অতি মুখরোচক ও 

গরম হিতকারী। ইহা রাখিলে অধিকদিন ঠিক থাকে এবং তাহাতে গুণের কোন 

ক্যেতিক্রম হয় না। ্বাহাদিগের অল্পরোগ ও তজ্জনিত বুক জালা করে, তাহাদিগের পক্ষে 

(ছক বা লবগ যেমন-উপকারী, ইহা পেউ, ফীপা) চোয়৷ ঢেকুর, অগ্সিমান্য্য .প্রতৃতিতেও 

(তদরুযায়ী;ফলগ্রদ 1. আনেকে তরকারীকে অন্রান্বাদী করিবার জন্ত দাইিল, মহন্ত ও 

অন্থলে চুক বাহার, ক্ষরেন |. তাহাতেও আন বিসউজালিও 

পা 

রা পান বাহার, করা ৭ নিবদ্ধ . কারণ ধা সংযোগে 
ৃ উহা বিকুতাবগ প্রাপ্ত হা স্বাদের বৈলক্ষণ্য হইয়া যায়; এবং অনেক-সময় বিষাক্ত হইয়া 
পড়। (লৌহ কটাহে. চুক প্রস্তুত করিলে তাহাতে ছুইটী দোষ ঘটে, প্রথম চুকের রস. 



হম সংখ্যা ।]  দার্জিলঙগ আনু ১৪৯. 
৪ ঞ - পপ পিত পচ পপ পা পতি তল পি সী পপ পি পি লী১০৬৯৮ি১ি শী িস্িস্িসি০ত 

ঘন বন হইলে ্  সদীবর্ হই যার, , হিতীয়তঃ চ্কে বে লৌহের ২ গণ | আসি পড়ে ৪৮1 
অল্লাধিক কোষ্ঠবদ্ধতা গুন আশ্রয় লয়। বিস্তৃতরূপে লেবুর চাষ করিয়! তাহাতে নিমকি "ও 

চুক প্রস্তত করতঃ বিক্রন করিতে পারিলে অনায়াসে একটা ব্যবসান্ধের পথ: কি 
হইতে পারে। 

দাজ্জিলিঙ্গে আলু 

জ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী, এমৃ, আর্, এ, এস্ লিখিত 

দাজ্জিলিঙ্গে বছদদিন হইল আলুর চাষ প্রবর্তন হইয়াছে । তথায় প্রথমতঃ ছুই 

প্রকার আলুর চাষ হয়। ইহাদের একটার ছাল ঈষত্রক্তাভাবিশিষ্ট, অন্তটার ছালের ূ 

বণ শুভ্র। বর্তমানে দাজ্জিলিঙ্গে এই উভয় প্রকার আলুকেই পাহাড়িয়া আলু কহে, 1১ 

প্রথোমক্ত আলুর নাম রেত আলু ও অন্তটার নাম শ্বেত আলু। পাটনার ইহারা 

দার্জিলিঙ্গা আলু নামে কথিত হয়। পাটনার কৃষকগণ প্রণোমক্ত প্রকারের আলুকেই 

চাষের নিমিত্ত মনোনয়ন করে। কারণ এই আলু, অধিকদিন ঘরে রাখা যায় এবং 
ইহার ফলন অন্ত প্রকারের অপেক্ষা অধিক। এই আলুর পাটনায় উৎপন্ন ফলকে 

কানপুরী আলু কহে । পাটনাতে ইহার চাষের অবস্থ! ও কাল অন্নযাম্া আবার তা 

খভিন্ন নাঁদে কাথত হয়। তৎসব্ন্ধে ইতঃপরে আলোচনা করিব বাসন! আছে। 

িএপজনারগচাররররারলিনিন 



৪ _ কৃষক-ভাদ্র, ১৩২২ ১৬শ ক 1 

বার্জিলিলে এবং অন্তত্র ৃ ত্তিকার অবস্থাভেদে প্রথমোক্ত *রেত আলুর বরভেদ 
শ্বটিয়া থাকে । কেওয়াল.মাটীতে ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎ গাঢ় হয় এবং বালু মাটাতে কিঞ্চিৎ 

ফ্যাকাসে হইয়। থাকে। গাড় রঙ্গের আলুকেই কৃষকগণ অধিক পছন্দ করে। 

“অভ্যন্তরে উভয় প্রকার আলুর বর্ণ ই ঈষৎ হরিদ্রাভা বিশিষ্ট এবং আঠাল ; নইনীতাল 
আলুর মত, সিদ্ধ করিলে, বালীর মত হইয়! গলিয়া যায় না। দার্জিলিঙ্গে বহু ইংরেজের 

বাস থাকা সব্বেও তথায় নইনিতাল আলু অপেক্ষা এই আলুর মূল্য অধিক। 

ৰা 

||! 

বি | এ 

টি! !। ০ ॥ ৰা 

ছাড়তে চীষ করিলে নৈনিতালের গাত্র বেশ মন্থণ হয় এবং আকৃতি 
হ্থুডৌল হয়। 



8৮০১ ৮ 
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প্রায় ৩* ব বা ৩৫ বর হইল দার্ঝলিঙ্গ একপ্রকার আলুর রোগ স্িত ্র। 
ইহার ল্যাটিন নাম ফাইটোপ.থোরা । ইহার আক্রমণে সতেজ গাছ চারি বা পাঁচদিনের 
মধ্যে ঢলিয়। পড়ে। প্রথমতঃ পত্রে টিপ টিপ দাগ দেখা যায়, এইজন্ত ইহাকে বা লা 

কথায় টিপিরোগ বলা যাইতে পারে। প্রায় বার বৎসর পূর্বে এই ব্যাধি হ্গলি স্ৈধীর. 
ফসল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই রোগ সমতল ' ভূষ্বিতে 
স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে না। কিন্ত পার্বত্যদেশে একবার উপস্থিত হইলে আর সে. 

দেশ পরিত্যাগ করে না । দার্জিলিঙ্গে এই ব্যাধি উপস্থিত হইলে গবর্ণমেন্ট নইনিস্ভীল | 

অর্থাৎ খাস বিলাতী আলুর চাষ প্রবর্তন করেন। প্রথম প্রথম এই আলু টিপি কোগ 

' কর্তৃক আক্রান্ত হইত না। কিন্তু এখন অল্প বিস্তর প্রতি বংসরই বৃষ্টিপাত ও জন্মীর 
অবস্থা অনুসারে এই আলুও (তথাকার লোক ইহাকে বিলাতী আলু নাম প্রদান 
করিয়াছে ) টিপিরোগ দ্বারা আক্রীস্ত হইতেছে । অধিক বৃষ্টিপাত, এবং জল নিকাশের 

স্বন্দোবস্ত না থাকিলে ইহার আক্রমণ প্রবল হইয়। থাকে । & 

পাহাড়িয়া কা'কর মাটিতে নৈনিতাল আলুর গাত্র বন্ধুর হয়। 



যর ডি কঘক-ভান্র, ১৩২২ [১৬শ খণড। 

" দ্বার্ছিলিঙ্গের পাহাড়ী আলু সমতলক্ষত্রে তিন হইতে সাড়ে তিন মাসে প্রস্তুত হয় 
এটাক আলু পরিপক হয় না। কিন্তু বিলাতী ( নইনিতাল ) 
আলু পভ লাভ করিতে পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে প্রায় একই রূপ সময় অর্থাৎ 
'পাঁচমাসের প্রয়োজন হয়। . 

পরবর্তী সংখ্যায় দার্জিলিঙ্গে আলুর চাষ রি 
হইবে আশ! রহিল। আলু অতি প্রয়োজনীয় খাগ্ভ। ইহার চাষ ও খাস গুণ-সম্বন্ধে 
বিশেষ বিশেষ বিবরণ পাঠকগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন অন্গরোধ করি। 

গৌঁপালবান্ধব___ভারতীয় গোজাতির উন্নতি বিষয়ে ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য 

প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গো-পালন, গো-রক্ষণ, গো-চিকিৎসা, গো-সেবা, ইত্যাদি 

বিষয়ে “গোপাল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি ও গো-পালক সম্প্রদায়ের 

হিতার্থে মুদ্রিত হুইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহা গৃহপঞ্জিকা, রামায়ণ, 

মহাভারত ব! কোরাণ শরীফের মত থাক। কর্তব্য । দাম ১২ টাক, মাশুল %* আনা । 

বহার আবশ্তীক, সম্পাদক শ্রীগ্রকাশচন্ত্র সরকার, উকীল, কর্ণেল ও উইস্কন্পিন্ 

'বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-সদস্ত, বফেলো ডেয়ারিম্যান্স এসোসিয়েসনের মেখরের নিকট 

১৮নং রস! রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতার ঠিকানায় পত্র লিখুন। এই পুস্তক 

কৃষক অফিসেও পাওয়। যায়| কৃষকের ম্যানেজারের নামে পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পিন্তে 

পাঠান ধায় । এরূপ বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সত্বরে না লইলে 

এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইব'র অত্যধিক সম্ভাবন! । 

রেশম শিল্প-__-সেদিন বহরমপুরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লর্ড কারমাইকেল এদেশের 
রেশম শিল্প সম্বন্ধে বহু পুরাতন স্থৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,__ 
একদিন জঙ্গীপুর, বচরমপুর কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমী 

কুী প্রতিঠিত হইয়াছিল , কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে । এখনও গবর্ণমেপ্ট 
এদেশের রেশম শিল্প পুনঃ - প্রতিঠিত করিবার জন্য চেষ্ট। করিতেছেন, কিন্তু.এ পথ্যস্ত 

সে চেষ্টায় সফলত৷ দেখা যায় নাই। শুধু রেশম বলিয়! নহে, অনেক গৃহ-_শিল্প অযদ্বে 
নষ্ট হইতেছে । লাট সাহেব বলিয়াছেন, এবার কলিকাতায় একটা শিরশাল! প্রতিষ্ঠা 

করিয় বিভিন্ন দেশীয় উজ শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা হইবে । আশার কথা বটে, দেখ! যাউক 

ফলে কি হর। 



৫ম সংখ্যা ।] রহ স্বিরকিরী ২৯ 

উট ৬০৯০ বাপ্পী আখ সিল সপাাস্পিন্পীিসপিশিলীসপ নিত পাম্পি স্পা পাশাপাস্িভ সিল ৮ এ ৪৫ ০০০ শা 

সাময়িক কফি বাদ. 
উন্নত কৃষি যন্ত্র-_বাম্প বা বৈছ্যুতিক শর্তিতে চালিত কের লাঙ্গল প্রভৃতি 

কর্ষণ যন্ত্র, শন্ত কাটা! যন্ত্র, শশ্ত ঝাড়। মাড়! যন্ত্র অনেকই আবিষ্কৃত হইয়াছে-এবং 
অনেক গুলি বেশকাধ্যকরী হইয়াছে । কিন্তু বহুব্য়সাপেক্ষ বলিয়া! এবং ভারতে অমতি 

আয়তন ক্ষেত্র সমূতে সর্বত্র ইহাদের ব্যবহার বাঞ্জনীয় নহে। একটি ছোট খাট: 
রুধি যন্ত্রের (যাহা! সাধারণ চাষীতে ব্যবহার করিতে পারে ) নাম করিতে গেলে 
প্লেনেট জুনিয়ার হোর নামোল্লেখ করিতে হয়। হাতে চালাইবার হোর দাম ২৫২ মাত্র 

বলদে চালাইবার হোর দাম অধিক, ৩০ টাকা! হইতে ছোট বড় হিসাবে -ঞং্, টাকা . 
পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কষি-বিভাগও এই যন্ত্র ব্যবহারে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তামাক, আদা, হলুদ, 
আখ, আলু ইত)।দি সা”র বন্ধি করিয়া আবাদ কর! হয়, এমন যে কোন ফসলের জন্ত এই 
ঘন্ত্র বিশেষ উপকারী। ইহ্বাদ্বার উপরের মাটি আলগা করিয়৷ দেওয়া যায়, ঘাস 
নিড়ান যায় এবং অতি স্ুন্দররূপে সারের গাছগুলির গোড়ায় মাটি-দেওয়ার কাজ. 
কর। যাইীত পারে। দশজন লোক নিড়ানির সাহাযে) হাতে যে কাজ .করিবে এক 
জন লোক একথান! “ছোর” সাহায্যে তাহ! অপেক্ষা বেশী কাজ করিবে। - ই 

এমেরিকার প্লেনেট জুনিয়ার কোম্পানীর প্রস্তত। - 

পাটের খোড়াপোকা- এই পোকা বৎসর বৎসর বর্ধাকালে পাটে. আদতে 
দেখা যায় এবং পাটের বিশেষ ক্ষতি করে। ইহা ছোট শবুজ রঙের কীন্ক/ এবং গায়ে 

কাল কাল ফোটা আছে। যশোহরে ইহাকে “ঘোড়াপোকা' বলে এবং “ডকরা” 

“ডোরাপোকা, “তিড়িং, "ছাটপোকা”, “বাগদিপোকা” ইত্যাদি নামেও ইহ! পরিচিত । . 

আবাড় শ্রাবণ মাসে এই পোকা গাছের ভগের পাত! খাইয়! নষ্ট করে: দা ডগ্গের 
নীচ.হুইতে নুতন ডাল গজায় এবং গাছ আর বাড়িতে পারে না । ও 

জীবন বৃত্তান্ত-_স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রে পাতার নীচে একটী করিরা পৃকাবে . 
ডিম পাড়ে । একটা প্রজ্জাপতি ১৫*-_-২* পধ্যন্ত ডিম দেয়। ডিমগুলি ছোট:ও গোল. 
এবং দেখিতে অনেকট। জলের ক্ষুদ্র ফোটার ন্তায়। ২1৩ দিন পরে . ভিম কুটির :€ছাট.. 
সবুঞ্ কীনা! বাহির হয়, কীড়াগুলি গাছের কচিপাতা খায়। ইহার রঙ. স্বুল্প রূলিয়া৷ 
সহজে দেখা যায় না। প্রায় ছুই সপ্তাহ পরে কীড়া সম্পূর্ণ বড় হয়, তখন লম্বায় প্রায়: 
এক একের ছুই ইঞ্চ হয়, পরে ইহা মাটার মধ্যে যাইয়া! পুত্তলি আকার খধরিণ করৈ,- 
' প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রজাপতি হইয়। বাহির হয়। পাট কাটা হইলে খুব ঈপ্তব ইহা. 
কীড়া অথবা! পুত্তলি অবস্থায় নিদ্রিত থাকে, আবার পাটের সময় প্রজাপতি হই 
বাহির হয়। ইহাকে অন্ত কোন ফসল 'আকরুমণ করিতে দে যায় না। 

৯৮. | 
রশ 



৯৪৬.  ক্কষক-_-ভাঙ্রু, ১৩২২ | ১৬শ-খগুড। 
স্পা পি ত১৫১০ ৯ এ পপির সিল সিভি সি সিল ৯ শসা এলি কপি ই ক ওর 

প্রতিকার-্পোক। যখন ক্ষেতে প্রথম দেখ। দেয় তখন হাত দিয়া বায় মারা ভিন্ন 

ত্বন্ত কোন সন্তোঘজনক প্রতিকার নাই। আর এক কাজ কর! যাইতে পারে একটা 
দড়িতে কেরোনিন মাথাইয়৷ ছুইজন লোকে ছুইদিক ধরিয়া ২ক্ষেতের উপর টানিবে। 

ইহাতে পোকাগুলি বিরক্ত হইবে এবং আগের পাতাগুলিও” বিশ্বাদ হইবে। আগের 
পাতা না খাইতে পারিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। পাট কাটার পর 

ক্রধখানে সম্ভব ক্ষেতটি চষিপ়। দিলে, মাটার নীচের কীড়া ও পুন্তলিগুলি উপরে উঠিবে 

শ্রদং তখন পাখীর। উহ্থাদ্দিগকে খাইতে পাবিবে। 
গত ওহারাহনাড হিট এরা 

চা-বাগানের সার--চা-বাগানে শ্ু'টীধারী শম্তের চাস করিলে জমির উর্বরত৷ 

_শ্বাড়ে। এই জন্ত চা-ক্ষেতে শণ, ধঞ্চে, বরবটা, মুগ, মস্ুর, সয় সীমের চাষ কর! হয়। 

বাবুল (40901 8:81)108, ), খদির ( 408019. 086901) ), পলাশ (8069৪, 

87070058, ), বক (48860), সঞ্জিনা ( 11071089 1)1১975895106779, ), তেতুল 

(18705710055 10)0108) প্রন্ৃতি স্থায়ী শু'টী বুক্ষ চা-ক্ষেতে বসাইলেও জমির উর্বরত। 

বাড়ে। ইহার মধ্যে তেঁতুল ও সিন! শু'টীধারী বৃক্ষ হইলে সঞ্জিনার শিকড়ের 

ছাপের অত্যন্ত ঝাঁজহেতু এবং তেঁতুলের পা৷ প্রভৃতির অম্নস্বহেতু ইহাদিগের ছারা 

উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হয়। শিরিশ (41701219 14609910 ০৮ 45. 

7০19088) শ'টীধারী বৃক্ষ হইলেও ইহার এত ঘন ছায়। হয় ধে তাহাতে চা-ফমলের 

অপকার হয়। 

_নিংহলে গবর্ণমেন্ট পরীক্ষা-ক্ষেত্রে চা-ক্ষেতে সবুজ সার ব্যবহারের বিশেষ পরীক্ষ। 

হইয়াছে । এক একর একটি ক্ষেতে যেখানে কোনক্রমে ৭** পাউও চ। পাওয়া যাইত 
না, সবুজ সার ব্যবহার করিয়া সেই ক্ষেত হইতে বংসরে ১৭৫* পাউও্ড চা উৎপর 
হুইতেছে। ফশ্ষরিক অল্প ও পটাস ব্যবহারেও এত অধিক ফসল হয় না। ইহাতে 
সবুজ সারের প্রাধান্ত প্রমাণ হইতেছে 

সবুজ সারের পক্ষে ধঞ্চে বিশেষ উপযোগী ও সহজ প্রাপ্য এবং অন্তান্ত সবুজ সার 
অপেক্ষা কম খরচে হুয়। আবার যদি বিবেচন! পুর্ব্বক শু টীধারী স্থায়ী বৃক্ষ রোপণ 
কর! যায় তাহা হইলে চা-ক্ষেতে সার দিবার কার্য খুব সহজ হইয়া আসে। 

উড়িষ্য। ও বিহারে তিলের আবাদ-_১৯১৫- বর্তমান বর্ধের আবাদী 
জমির পরিমাণ ১১,৫০* একর ; বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১৩,*** একর । তিল 
বোনার সময় মাটিতে রস অভাব হেতু এত কম জমিতে আবাদ হইয়াছে । 

২ শ্রুতি একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পরী্ট মণ ধরিয়া লইলে ১৭** টন তিল পাওয়া ' 
টবে বলিয়া অনুমান কর! নানার | বিগত বর্ষে সমগ্র প্রদেশে ২*** টন তিল 
উৎপর হইয়াছিল। 



৫ম সংখ্যা । | _ দিংহলে নারিকেল ব্যবস। ৯৪৭ 

বিহার ও উড়িষ্যাতে পাটের আবাদ-_১৯১৫-_বিগত পাঁচ বৎসরের 
হিসাব দেখিলে এই প্রদেশের পাটের জমির পরিমাণের একটা ধারণ! হয়__ 

১৯১১--২৫৮১১০০ একর 
শী ১৯১২--২৯৮১৩০৩ 

১৯১৩--৩১৮১৪ 55৩ 

১৪৯১ ৪-্৩৩৩ ১১৬৩ 

১৯১৫--২১৫১৩০০ 

এটি সি এলি. সপ হি সি পারি সস 
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টি 

চে 

বিগত বর্ষের উৎপন পাটের দর খুব কম [ছিল বলিয়া এতদঞ্চলে পাটের আবাদ 

কম হইয়াছে । 

বর্তমান বর্ষে পূর্ণিয়া, ভগলপুরঃ কটকে পাট খুব ভাল জন্মিয়াছে-_-অন্তান্ত জেলায়ও 

মন্দ নছে। পুর্ণিয়াতে বিগত বর্ষের পাট বিস্তর মুত আছে, অগ্ঠাগ্ত স্থানে তত অধিক 

নাই। 

গমের দর-_৩০ জুন) ১৯১৫ 

করাচি বন্দর--েধেগম----81৫২ টাকা মণ 
বোম্বাই , দিল্লিগন ১নং 81/১৫ টাকা ,, 
কলিকাতা ,১ রুব ২নং ৪॥০ টাকা , 

নিংহলে নারিকেল ব্যবসা-__বুবে।পীয় মহাযুদ্ধ আরম্তকালে সিংহলের নারি. 

কেল রপ্তানি কিছু মন্দা হইয়াছিল এবং দামও কমিয়া গিয়াছিল। যেখানে প্রায় ১০৯২. 

এক শত টাক! কাণ্ডি বিক্রর হয় তাহার দর ৩০২ টাকা হইয়া গিয়াছিল। ১ কাঙি 
নারিকেলের ওজন-১ টন- ২৭॥০ মণ। যুক্ত রাজ্যের লোকের হাত দিয়া নারিকেল 

রপ্তানি করা হইয়াছিল। এখন উদ্ভান-পালকগণ নিজে নিজেই রপ্তানি করিতেছেন, দর 

অপেক্ষাকৃত অনেক বাড়িয়াছে। লগ্নে ন/রিকেল পাঠাইয়৷ টন প্রতি ২৫ পাউও 

অর্থাৎ প্রায় ৩৭৫২ টাকা দ্র মিলিতেছে। কান্তির দর তাহ৷ হইলে ৯৩২ টাকা দাড়ায়। 

কষিতত্ববিদ_ শীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

রুষি গ্রন্থাবলী “কৃষক” আফিসে পাওয়। যায়। 
, (১) ক্ৃষিক্ষেত্র ( ১ম ও ২য় থওড একত্রে ) পঞ্চম সংস্করণ ১২ (২) স্জীবাগ ॥* 

(৩) ফলকর ॥০ (৪ ) মালঞ্চ ১২৫৫) 1'78%625 07. 7180780 ১৯ (৬) চ১০6৪৮০ 

0916515 ॥০১ € ৭ ) পণ্তথাস্থ |, (৮) আয়ুর্ধেদীয় চা,” ৯) গোলাপ-বাড়ী ৪ 

(১*) মৃত্তিকা-তন্ব ॥*» (৯৯) কাপাস কথা ॥, (১২) উদ্চিদ্জীবন ॥*-বন্স্থ। 



রর ১৫৮ . $ষক__ভাজ, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড। 
পরা পপি পাপা ৭ চি ত.. শাশিসিতীপিিত পক্পীটি শি ১৬ তি শিষ্টিরছি পাস তি শি পি এ কী তি পি পিসি রি এসি এসি, তি জে পি এ পি এছ তে ৮ 

শত ৩ তত তপ্ত 

কি রি টি | 
শি উনি ই ০, "শশী তি আন পট তত চা * সব ৯ তারাই ভি ২ সস ২০ 

চরে পাস 5 পা আত সপ পা রর » পর» পরার এ পাত আপা. ০.» আপ রর পর ওর পল রি, পার সী দশ শিলা শীল শা্িিপী শি ৮ পস্স্্পীশান্দী 4 শী শে শা শি ৮ সর আর... ০ ৫৯ সারার 

বঙ্গদেশের র প্রমশিল্প 

_ ক্আনাদের পাঠকবর্গেরা অবগত আছেন বে বাঙ্গলা গবর্ণমেশ্ট শ্রীযুক্ত সোয়ান সাহে- 
বকে এহদেশীয় শ্রমশিল্লা্দির বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যং উন্নতির উপায় 

নিপ্ধারণ ক'রবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন । শ্িনি এতৎ ঝ্ত্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ 
করিকাছেন তাহ! ইতি পূর্বেই “ক্ষকে” আলোচিত হইয়াছে এবং সারাংশও উদ্ধৃত 
হইয়াছে । সম্প্রতি বঙ্গদেশীর় ব্যবস্থ'পক সভায় মাননীয় শীধুক্ত স্্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত সোয়ানসাহেবের অনুমোদিত বিষয়গুলি গবর্ণমেণ্ট কার্যে 

পরিণত করুন। সরকারী সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল এই প্রস্তাবে সম্মত হুইয়া- 
ছেন এবং তাহার বক্তৃতায় এই কার্যে যে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাহাও ব্যক্ত 

করিয়াছেন। 

এতদ্দেশীয় শ্রমশিল্প সপ্থন্ধে সরকার পক্ষ হইতে এইপীপ অশ্রসন্ধান কিছু নুতন নছে। 

ইতি পূর্ব্বে মিঃ কমিংস এবং তৎপুর্বে মিঃ কলিনস্ও এই কার্য্ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন 

এবং তাহারও বে ৫ইটি বিখরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তেও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাব 

নাই। প্রত্যেক বিবরণী প্রকাশিত হওয়ার পরেই একট! শিল্প বিষয়ক আন্দোলনের 

তরজ্জ উঠিয়াছে, সরকারী ও বেসরকারী কর্তাগণের মধ্যে “এবার কিছু করিতে হইবে 
ভাবের একট! প্রবল আবেগ দেখা দিয়াছে, কিন্তু সকলেই অচিরাৎ বিলোপ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। যে কঠিন প্রাণপণ চেষ্টায় স্থায়ী শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, যে অকাতর অর্থ ব্যয় 
শিল্পের প্রথম অবস্থার আবশ্তক হয় এবং .যে অভিজ্ঞতা ও উদ্যমের বলে শিল্প বাধা বিশ 
রর অতিক্রম (করিয়া সফলতাণ্ধ পরিণত হয়,ষে সমুদয় আমাদের নাই অথবা! থাকিলেও 
| আমরা ভবিষ্বাতের উপর নির্ভর করিয়া কাধ্য করিতে সম্গুচিত। | 



চা 

্ পু | 

ৃ 

চি রশ * 

এলি লি পাপ পাতলা ত ১০ পদ লিস্ড ৬৯৫ ৮৯৫৯৬লিত*তশ
টিত-ত০ ৮ ৬৪৮ তাস ৯৫ কি পাসিপ ৬লারাসিপাশাত রাহ পা সাপ পাচ পি লিও ৯ পিপিপি লিপ লী ০৯৯ 

বাহ! হউক এবারে নূতন আশার মধ্যে এইমাত্র দেখ! যাইতেছে যে, বাংল। বে 
শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্ঠ 10117990701 [770051115 অথব। শিল্প বিভাগের 

একজন ঝড় কর্তা নিয়োগ করিবার সন্কল্প করিয়াছেন। বড়কর্তা অবশ্ত হয় একজন 

সবিলিয়ান কিঘ। অন্ত কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত সাহেব হইবেন। বদি শিল্প বিভাগ সেরূপ 

বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে কেবল ডাইরেক্টার যে কতদুর শিল্প বিষয়ে : 
ই দেশকে অগ্রসর করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না। মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসম বেলের 

_ ৰন্তৃতায় আমর! কেবল একজন বড় কর্তা নিয়োগের উল্লেখই দেখিতে পাই। কিন্তু উক্ত*. 

_ৰড়কর্তা। যে কি উপায়ে এবং কিপ্রকার বিভাগ গঠন করিয়া ফার্ধ্য করিবেন তাহার কোন 
উল্লেখ দেখিতে পাই না । তিনি বলেন যে সে সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন 

তাহাই হুইবে। 
আমর! ইতিপুর্ব্বে অনেকবারই দেখাইয়াছি ষে প্রাদ্দেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের স্বগৃহ 

সম্বন্ধীয় ব্যাপ।রে ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সকল সময় স্থুফল প্রসব করে না । অবশ্য 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিদর্শিত পথ হয় ত বর্তমান ক্ষেত্রে ভালই হইতে পারে। কিন্তু 

আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাদেশিক বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যতদুর ঘনিষ্ঠ জ্ঞান 
লাভ করিবার সুযোগ আছে ভারত গবর্ণমেণ্টের তাহা নাই। সুতরাং সাধারণ পথ 

দেখাইয়! দিয়া বিশেষ বিশেষ প্রথা! অবলম্বনের তার স্থানীয় শাঁসনকর্তার উপর দেওয়াই 
উচিত! মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল ইঙ্গিতে এই কথাই বলিয়াছিলেন তাহার ্ক্তি 

এই যে,--"“ ৪ ০০ 0০৮ ০815 ৮1১0 15 8107১087066. 50 10778 8৪ 179 8৪ ৪ 

(7:911090. 10081095518, 800 9 118.) 100 ৮৮11] 0981 850110861)96809115 

সা) 019 709০0101801 01335 0029675 % ৮ ৮.7:806 6০ 15555 ৪, 

101799607 আঃ 15789107005 ৪150 5, 798 109180. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি 

( ডাইরেক্টার ) নিযুক্ত হন, তাহা আমাদের দেখিবার আবশ্তক নাই, তিনি এরুজন 

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হইলেই হইল এবং এতদ্দেশীয় লোকের সহিত তাহার ব্যবহার সহানুভূতি 
সুচক হইলেই হইল। ডিরেক্টরকে যথেষ্ট অর্থ-বল-যুক্ত এবং স্বাধীন ভাবে কার্ধা করিবার 
ক্ষমতা প্রদত্ত হয় ইহাই আমার ইচ্ছা । আমাদের ইচ্ছাও তাহাই । কিন্তু শুধু ভিরেইর 
হইলেই হুইল না। তিনি যে বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার গ$ন প্রগালী 
কিরূপ হয় তাহাও দেখ! আবশ্তক-_কিন্বা তাহা দেখাই প্রথম প্রয়োজনীয় ব্ষিয় । কারি- 

কর যতই ভাল হউক ন! কেন, উপযুক্ত যন্ত্র না পাইলে তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও. কৌশল ব্যর্থ 
হইয়া! যার । জাপান, আমেরিক। কিবা জন্মরণি, যে সমস্ত দেশে শিল্পা্গির উন্নতি উচ্চ 
লীর্দে অধিরোহণ করিয]ছে, সে সমুদয় দেশে দেখা যায় যে সরকারী অথবা বেসরকারী. 

খে নেক শি বন্ধে কোন জাতব্য বিষ জানিতে মা বিল হর না 



| ১৫৪. - ক্ষক-__ ভারে, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড। 
স্টিল পে তিশা পপি ৮৩০ লািপীসি পা লাতিনা ছাল পা লা পি পেস পোপ পা পাস্তা সি সস অগা সপ শপ ৯ রস পপ এস ৬ স৯পর্উস্িপ 

তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক শিল্পের অভাব অভিযোগ, উন্নতি অধনতির 
কারণ, প্রতিকারের উপায় ও নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠার স্ুযোগ-__-এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া 
অন্ুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষগণ সকল সময়েই যাহাতে দেশের শিল্প কোন রকমে ক্ষতিগ্রস্ত 

না হয়, পরস্ত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে, তজ্জন্ত বদ্ধপরিকর হুইক্ 
আছেন। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন বেল সভাস্থলে হুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়! বলিয়াছেন ঘে বর্তমান 
সময়ে শ্রসশিল্পীগণের ও কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে একটি স্থগভীর ব্যবধান রহিয়াছে । উক্তিটি 
বে অতিব সত্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুদূর ইংলগ্ড হইতে আপিযা কোন ইংরাজ 
দশ বিশ বৎসর কাল এতন্দেশে বাস সত্বেও দেশীয় শিল্প সমুহের আদি স্থান জানিতে ও 

ব্যবসারীগণের সহিত পরিচিত হইতে পারেন না, সেটা তত আশ্চর্যের বিষয় নহে 

আমাদের সাজেই অনেক শিক্ষিত বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন ধাহাক্প! অতি সাধারণ দৈন 

ন্দিন ব্যবহারের বস্তুর উৎপত্তির ইতিহাস অবগত নহেন। ইহার প্রধান কারণ ছুইটি--- 
প্রথমতঃ আমাদের শিল্পাদির মধ্যে অধিকাংশই ঝড় বড় সহ হইতে দূরে ব্যবস্থিত 
পল্লীতে প্রস্তুত হয়। প্রস্ততকারীরা কাহাকে বিজ্ঞাপন ও ক্হাকে পণ্য বিক্রয়ের 

সমবেত চেষ্ঠা বলে তাহ! জীবনে ভাবিবার অবসর পায় নাই। যাহার৷ নির্দিষ্ট ক্রেতা 

আছ্েতাহারা যদি কখন ন! আসে তাহ! হইলে দ্রব্জাত যে অন্ত স্থানে চেষ্টা করিলে 
বিক্রয় হুহঁতে পাবে সেরূপ ধারণ! তাহান্দর মনে আসে না। দ্বিতীয় কারণ__আমাদের 
গভীর আলস্ত । কোন পণ্যের উৎপত্তি স্থান, ব্যবসায়ের প্রথা ও মূল্যাদি হাস বৃদ্ধির 

কারণ অন্সন্ধান করিতে গেলে অনেক পরিশ্রম আবশ্যক হয় - তত্দূর ক্রেশ স্বীকার 
করিতে যাওয়া! অনেক বাঙ্গালীই বাতুলতার কার্ধ্য বলিয়া মনে করেন। 

আমাদের শিল্পের অবনতি কিছু এক দ্িবসেই হর নাই, ক্| এক সরকারের অব- 

হেলাতেও হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর আমর! বসিয়৷ বসিয়া দেখিতেছি যে বিদেশ 

আসিয়া! দেশীয় বণিকের স্থান অধিকার করিতেছে, বাহ চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া! সকলেই 
দিন দিন দেশীয় দ্রব্য বর্জন করিয়া সাধারণ স্থলভ বিলাতী পণ্যেরদিকে ছুটিতেছে এবং 

কোনরূপ কারিকশ্রম নীচজনোচিত কাধ্য মনে করিয়া শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 

চাকরীর আশার প্রাণধারণ করিয়৷ রহিয়াছে এই সমুদ্দয়ই শুধু শিল্পের নহে, দেশের অধঃ- 

পতনেরও প্রধান কারণ । দেশের শিপ্পবিভাগের প্রতিষ্ঠা হইলে এবং সেরূপ সহানুভূতি, 
দুরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার সহিত পরিচালিত হইলে উন্নতির আশ! আছে বটে। কিন্ত 

আমাদের মনে হয় যে যতদিন না৷ জনসাধারণের অন্ততঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্তরিক 

তাবের পরিবর্তন ন! হয়, ততদ্দিন কোন স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। যে সকল দেশে - 

শিল্পের, প্রভূত উন্নতি হইয়াছে সে সমুদ্র স্থানে কোন শিল্পজাত পণ্য প্রস্তত কিনা ব্যবসার 

দ্বার! জীবিকা অর্জণ করা, কোন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ কর! একটা গৌরবের বিষয়: 
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বলিয়। বিবেচিত হয়।* এতন্দেশে যে সমুদয় যুবক অথবা প্রৌঢের ওকালতী, ডাক্তারি, 
ইঞ্জিনিয়ারীং অথবা মাষ্টারী কোনটাতেই কিছু হইল না-_তাহাদের পক্ষেই শিল্প কিনব 
বাবসায় শেষ আশ্রয় স্থল বলিয়া! পরিগণিত হই থাকে। ধনীর ধন, জ্ঞানীর জ্ঞান, 

কর্শিষ্ঠের কর্ম ও তাহার উপর অপরিমিত অধ্যবসায় ও উদ্ভমের সন্মিলনে যে একটি শিল্প 

প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা! অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না। এখন আমাদের প্রধান অভাষ লোক 

শিক্ষার। প্রকৃত রূপে শিক্ষিত হইলে জনসাধারণ শিল্পের মর্ম বুঝিতে পারিবে এবং 

তখন শিল্প প্রতিষ্ঠার কিন্ব। সংস্কারের পথও স্থগম হইবে । | 

গোঁধন- ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ও কিশোরগঞ্জ হইতে ভ্রীনবীনচন্তর 

গোঁপ কর্তৃক প্রকাশিত- মূল্য ২২ টাক]। 
আমাদের দেশে গো-জাতি যে দিনে দিনে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তজ্জন্ত 

দেশবাসীগণেরও যে ক্রমশঃ পুষ্টিকর থাগ্ের অভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহ! সকলেই 

জানেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে জনসাধারণ উন্নত উপায়ে গোপালনের অত্যন্ত 
আবশ্াকীয়ত। এ পর্যন্ত হৃদয়জম কবিতে পারেন নাই।. গিরিশবাবু কিশে।রগঞ্জের 
একজন সুপরিচিত ব্যক্তি এবং নানাবিধ সাধারণ কার্যে তাহার যথেষ্ঠ আগ্রহ ও উদ্ুও 

দেখিতে পাওয়া যায়। গোপালন ও পশুতত্বে অভিজ্ঞ না হইয়াই তিনি যে অসামার্ট রেশ 

স্বীকার করিয়া গোজাতি সম্বন্ধে এত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া “গোধন” 

রচনা করিয়াছেন তাহ! তাহার গোজাতির উন্নতির চেষ্টার প্রকৃ্ পরিচায়ক। 

পুস্তকটি প্রধানত; সাতভাগে বিভন্ত--১ম হিন্দুশাস্্রে ও প্রাচীন সাহিত্যে 

গোঞ্জাতির উপায় । ২য় ভারতে ও পৃথিবীর অন্ান্ত স্থানে প্রাপ্ত গো ও গোজাতীয় 

পপর স্বংক্ষিপ্ত বিবরণ। ৩য় উত্তম গাঁভী ও বলীবর্দের লক্গণাদি ও জীবন ইতিহাস 

এবং ৪র্থ গোপালন। ৫ম যষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডে বথাত্রমে গব্য, এবং গোজাতির রোগ 

চিকিৎস। স্ঘন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে পুস্তকের উপকারিতার 

কিছুমাত্র লাঘর না করিয়া উবার কলেবর কিয়ৎপরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যাইত। 

গ্রন্থকার পুস্তকের কোন কোন স্থানে নিজের মত সমর্থনের জন্ত যে সমুদর অস্কাদি উদ্ধত 

করিয়ছেন সেগুলিও একবারে হালের নহে । গেধনের ন্যায় বিশ্থৃত গ্রন্থে গোজাতির শ্রেণী 

বিভাগ- জাতি, উপজাতি, প্রকার ভেদ, আরও বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও সঠিকভাবে লিখিত 

হওয়| উচিত ছিল। গ্রন্থকার ভারতে গোজাতির অবনতির যে ২৩টি কারণ, নির্ধারণ 

করিয়াছেন যে গুলিকে স্থুলতঃ ৫টি প্রধান কারণের অস্তভূক্ত করিতে পার! যায়, বথা-_ 

(১) বৈজ্ঞানিক প্রথায় গোজননের অভাব। (২) ক্ষুত্র ও বৃহৎ, উপযুক্ত অনুপযুক্ত 
নির্ষধিশেষে অবাধ গোহত্যা (৩) পশু খাগ্চ ও গোচারণ ভূমির অভাব (৪ ) গোপালন 
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ও চিকিৎসার সম্বন্ধে দেশীয় ব্যক্তিবর্গের অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথব! একবারেই জ্ঞানাডাব এবং 

(৫) অর্থশালী ও শিক্ষিত জনসাধারণের গোজনন, পালন ও বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ 
ওগাসীন্য।. এই করেকটিই যে মুখ্য কাওণ তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। এই সমু 
দয়ের নিরাকরণের উপরই এতদ্দেশে গোজাতির ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক 

 জ্থুখের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্ট ও স্থানে স্থানে ২৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি গোঁজনন ও পালন 

কা্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। গিরিশবাবুর পুস্তকের কতিপয় স্থলে বর্ণন! বাহুল্য আছে বটে 

কিন্তু তাহার পুস্তক যে সময়োপযুক্ত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ধাহার! আধু- 

নিক গ্রথায় পোপালনে প্রবৃত্ত হইতে চান অথচ এতদ্বিষয়ে বড় বড় ইংরাজী পুস্তক পাঠ 
» করিবার সময় অথবা! সামর্থা নাই তাহাদিগের পক্ষে গোধন” একটি অত্যাবস্থাকীয় গ্রন্থ । 

পুস্তকটি আরও কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়৷ মূল্য হ্বাস করিলে ইহা যে সর্বসাধারণের নিকট 

আদৃত হত তাহা ৰল! বাহুল্য মাত্র । 

বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ-__এবার যুদ্ধের জন্ত বিদেশী চিনির আমদানী 
বন্ধ হইয়াছে-_ফলে চিনি ও গুড়ের দর চড়িাছে। বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালায় খেজুর 
চিনি বাড়াইবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । ফল কি হইয়াছে, বলিতে পারি ন|। 

তবে চিনির ব্যবসায় বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। যুক্তপ্রদেশে এবার ইক্ষুর চাষ ভাল 

হইয়াছে। আগ্রায় 'ও মিরাটে বর্ধপাল্পতাহেতু সামান্ত ক্ষতি হইলেও মোটের উপর 

ফসল ভাল হইয়াছে-_-গুড়ও 'অধিক হইবার সম্ভাবন! | 

বিদেশী কাঁগজ-__এবার জর্মানী ও অস্থীয়া হইতে যেমন কাগজের আমানী বন্ধ 

হইয়াছে, নরওয়ে ও নুইডেন হইতে তেমনই আমদানী হইতেছে। নরওয়ে সুইডেনে 

ঘ্নে এত কাগজের কল ছিল, তাহ! কিন্ত আগে জান! ছিল না। এই সুযোগে ইটালীও 

& দেশে কাগজ পাটাইতেছেন। কেবল আমরাই কিছু করিয়৷ উঠিতে পারিলাম 

না! আমার্দের কেবল কাদায় গুণ ফেলিয়! বসিয়া কাদাই সার। 

মাদ্রাজে মণ্স্ত বৃদ্ধি করার চিন্তা মাদ্রাজ সরকার মৎন্তের চাষের 

জন্তু একটা নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। সে সব নদীতে মাছ অত্যন্ত কমিয়। গিয়াছে, 

"ম মব নদীতে কিছু দিনের জন্ত মাছ ধর! বন্ধ করিয়। দেওয়া! হইবে। একটি নদীতে - 

বন্ধ করিয়া! দেওয়) হইয়াছে, আর কয়েকটিতে বন্ধ কর! হছইবে। সার উইলিয়ম হাণ্টার-- 

বলিয়াছেন, এ দেশে মাছ যত কমিতেছে জেলের! জালের ছিদ্র তত ছোট করিতেছে-- 
ছোট মাও ন! পলায়।- ক্রমে মাছের বংশ ধ্বংশ হইতেছে । এ অবস্থায় মাছ ধরা 
'ন্ধ করিয আবার মাছ বাড়ান মন্দ নঙে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের মতশ্-চা-মিভাগ 



হম সংখ্যা। ] পত্রাি রর ৯৫৩ 
পে পিস লি পি পা লি পি লা পি পেশি ও ক শা লি০৪৬ ডি এডি এটি এসপি “টি ০ শত কি, টস পন আসর ৯ পেশী এ ক ৯ এছ এস সত এ 

হইতে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মতন্তবৃদ্ধির' নান! কথায় রিপোর্টের উপর রিপোর্ট লেখা 

হইতেছে তাহ! কি রিপোর্টেই পর্যবধিত হইবে? বেঙ্গল গবমেন্ট বাঙ্গাল! দেশে মৎন্ত- 
বিভাগের ডিরেক্টারের একজন “ডেপুটী” বা সহকারী নিযুক্ত করিবার জন্য ইততিয় 
গবমেন্টের অনুমতি চাহিতেছেন। বাঙ্গালায় মংস্তবিভাগ আছে, একজন ডিরেক্টার . 
সেই বিভাগে নিযুক্ত আছেন। এ বিভাগে বিশেষ ফল হইতেছে ন!; বাঙ্গালী ভাতের 
পাতে মাছে মাছের অাসও দেখিতে পাইতেছে না। 

রেশম কীট পালনে বিলাতী তুর্ত-_রেশম কীটের খোলস ছাড়ার পর 

দেশী তু'তের সরস, নরম পাতা খাওয়ালে কীটগুলি রসারোগে আক্রান্ত হয় কিন্ত 

বিলাতী তুঁতে পাতায় তাহাদের কোন অপকার হয় না বরং রস! রোগগ্রস্ত হইলে 
বিলাতী তু'ঁত পাত খাওনর ফলে এ রোগের উপসম হয়। ইটালী দেশীয় তু'তকে 
এখানে বিলাতী তত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে। 

এদেশের তু'তের পক্ষে যেমন হাড়ের গুড়া কিনা পুক্ষরিণীর পলি মাটি উতর সার, 

ইটালী দেশীর তু'ঁতের পক্ষেও উক্ত সার উপযোগী । 

পত্রাদি 

রাস্তার ধরে বসাইবার গাছ-_ 
শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মহোলিয়া, সিংভূম । 

প্রশ্ন_এ দেশে দারুণ গ্রীষ্মের ময় কাকরময় মাটি তাতিয়। আগুণ হইয়া উঠে 

রৌদ্রের সময় চলাফের! করা বড়ই স্থুকঠিন। রাস্তার ধারে ধারে কি গাছ বসাইলে আশু 
ছায়! লাভ হইতে. পারে অথচ রাস্তার ধারের গাছগুলি হইতে একট আয় হওয়া সম্ভব 

হয়? 

. উত্তর- আশু. ছায়৷ পাইতে হইলে কৃষ্ণচুড়া (7১087101979 79815 ), "শিরিষ 

(&1018518, 1900916 ), বর্ষণ বৃক্ষ (8009০০10107, 99100) ) প্রভৃতি বৃক্ষ 

বদাইতে হইবে । এই জাতীয় (1.,968701759586 0109: ) বৃক্ষা্দির বাড় খুব, তিন 

চারি বৎসরে বিস্তৃত ছায়। প্রদানকারী বৃক্ষে প'রণত হয়। কিন্তু এই সকল বৃক্ষ হইতে 

কাষ্ঠ ব্যতীত অন্ত কোন আয় হওয়ার সম্ভব নাই। শিশু, মেহয়ি গ্রতৃতির কাষ্ঠ অধিক 

দামী-কিন্ত, ইহাদের বাড় কম-_-১২। ১৪ বৎসরের কম ইহারা পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয় না। 

সুতরাং আশুছায়। পাইতে হইলে এই প্রকার গাছ বসান চলে না । ফলের গাছ বসাইলে, 
3৪) 



১৫৪ চে কৃষক ভা, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড 

এটা হারী আর হত কিন্তু সেখ সেগুলিকে বড় করিয়া তুলিতে অনেক সময় অতিবাহিত 
করিতে হয়. ও অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। প্র অঞ্চলে মহত! গাছ বেশ ভাল জঙ্গির 
খ্বাকে। মন্থয়! গাছ রোপণ করিলেও স্থায়ী আয় হয় কিন্তু ময় গাছের বাড়ও অতি 
অল্প। 

ইক্ষু চিনির কারখানা-__ 
শ্ীমদনমোহন দেওয়ান, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম । 

. প্রশ্ন বিস্তৃত পরিমানে ইক্ষুর চাষ করিয়! তথায় একটি বড় রকমের কারখানা 
স্থাপন আবন্তক, চিনি গুড় রাবগুড় ইত্যাদি জিনিষাদি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। 
কিন্ত টর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত বিষয় কোথায় শিক্ষা দেওয়া কয় কিছু অবগত নাই। 
আপনার এমন কোন নমঃ, জানা আছে কিনা যাহাতে ইক্ষুর চাষ এবং ইচ্ষুর রস 
হইতে চিনি গুড় ইত্যাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। কোথায় 89897 001220079981178 

[080101)9 চাঁলন! কর! শিক্ষা করিতে কোন খরচ হইবে কি না? 
ইক্ষু চাষ চিনি গুড় প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা করা যাইতে পাল্পসে বাক্গীল! ভাষায় এমন 

কোন বহি আছে কিনা ? বদি থাকে মুল্য কত জানাইয়া বাধিত্ত করিবেন । ইতি-_ 
- উত্তর-_-কলিকাত৷ কাশিপুর, সাজিহানপুর, কানপুর, পাটক্বা, গয়ায় অনেক স্থানেই 
চিনির কারখানা আছে । কোথাও গুড় হইতে কেবল চিনি গুস্তত হয়, কোথাও বা ইক্ষু 
পেধণ হইতে আরস্তভ করিয়! গুড়, চিনি, রাব সবই প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই সকল কার- 

খানায় বাহিরের লোকের প্রবেশাধিকার নাই কি্1া তথায় বাহিরের লোককে শিক্ষা দিবার 

কোন ব্যবস্থা নাই। আপনি দেখিতেছি বিস্তৃত আবাদ ও ন্ুবৃহৎ কারখান৷ স্থাপনের সন্ধর 
করিয়াছেন। আপনি ইচ্ছ। করিলে, বিশেষজ্ঞ লোক পাঠাইয়। আপনার স্বস্থানেই ইক্ষুমড়া 

রম আল দেওয়া, গুড়, চিনি তৈয়ারি কর! শিখাইবার ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। বিস্তৃত 
ক্ষেত্র অর্থে আপনি কি বুবিয়াছেন আমর! ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না--অস্ততঃ ১০০০ 
একর, তিন হাজার বিঘা ইক্ষুর আবাদ না থাকিলে একট! ভাল রকম কারখান! চলিবে না, 
এবং আধুনিক.উন্নত প্রণালীর কলকজা৷ না৷ আনাইলে উপস্থিত - বাজারে লাভবান হওয়া 

স্থুকঠিন। তবে স্থানীয় অভাব মোচনের জন্য ছোট খাঠ কারথানা এবং তৎসঙ্গে অনতি- 
বিস্তৃত ক্ষেত্র স্থাপন কর! বরং স্ুবুদ্ধির কার্ধ্য। আমাদের দেশে ছোট ছোট আরন্তগুলিই 
বরং টে'কিয়! যায়। 

রুটের চাফ-_ 
গ্রীকীর্ডিবাস নন্দী, বোলপুর 

| : প্রশ্ন__এখানে এরারুটের আবাদ কেহ করে না, আবাদ, হুরিদ্র! বা আদার স্তায় 
কি সহায় এই কথা উঠিয়াছে মাত্র, যে বীজগুলিগাঠাইয়াছেন তাহা গোটাই (সু) 
বরাতে হইবে, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া! বসাইলে চলিতে পারে । 



৫ম সংখ্যা ] তাজ! গোময়সার ৫৫ 
, সা দু এবি টিনে টির হরর ৬ অগা ছিপাস্সিপাপতিনপ সত সপ পি সিিউপরি সতী সী »পী ওত উপ অসিত এল পাত ভরা সপ ৬ সপ সত তা শাশাপাস্পাশি শি পা্সিশ্িি পরা 

উত্তর--এক একটি মূল আব্ত বলাইতে হুইবে, কাটিয়া বান উচিত' নহে। আভা 
পাইট আদ হলুদের দত।- টু 

শ্রীকীষ্তিবাস নন্দী বোলপুর | | 
প্রশ্ন “গ্লেনেট জুনিয়ার হো, আপনাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কি না, কৃষি সমাচারে | 

দেখিলাম ইহার সাহায্যে ১ জন লোক ১* জন লোকের কাজ করিতে পারে, অত 

না হউক যদি ৫ জনেরও কাধ্য হয় তবে কিনিয়৷ লাভ বই লোকসান নয় কিন্তু ইহার 
ব্যবহার আমর! জানি ন৷ কিন্তু আপনার নিকট ইহার ব্যবহার শিক্ষা পাইতে পারি কি? 

উত্তর যদিও এখন আমাদের স্বক্ষেত্রে প্লানেট জুনিয়ার হো ব্যবহার হইতেছে ন৷ কিন্ত 
আমর! ইহা ব্যবহার করিয়াছি এবং অনেককে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি । আমাদের 
কথামত কেহ কেহ ইহা! ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে এক সঙ্গে কোদাল ও লাঙ্গলের 

কাধ্য হয়। অধিক না! হউক অনায়াসে চারিজনের কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হয় ; ভমি 
বেলে দৌয়াস ও বেশ “যে” হইলে ইহার কার্ধয ভাল রকম হয়। কর্দমাক্ত কঠিন মাটিতে 
বা! রদ! জমিতে ইহা ভাল চলে না। ইহা! চালাইতে এমন কোন কৌশল আবশ্ঠক নাই 
যে দেখিয়া শিখিতে হইবে। চেষ্টা করিলে অনায়াসে ঘে সে চালাইতে পারে। প্লানেট 
ভুনিয়ার হাতে চালান যায়, আবার গরুদ্বার! চালান যায় । হাতে চালাইবার প্লানেট 

ভুনিয়ার হে! পিছনে ঠেলিয়৷ চালাইতে হয়। 

তাড়। গোময়সার-_ 

- শ্রীকীত্তিবাস নন্দী, বোলপুর 
প্রশ্ন_ নাইট্রোজেন বা ফস্ষরাম্ প্রধান সারের সহিত কাচা গোবর প্রয্বোগ করিলে 

সারের অধিকাংশ নাইট্রোজেন নষ্ট হয় ইহ। কৃষি রসায়নে প1ঠ করিলাম এজন্ত জিজ্ঞান্ত এই 

যে, কত দিন অস্তরে সারের প্রয়োগ করিতে হইবে, গোবর সার দিবার ৫। ৭ দিন পরে 
ফন্করস প্রধান সার দিলে কোনও ক্ষতি হইবে কি ? 

উত্তর-_ ক্ষেত্রে তাজ! গোময় সার ব্যবহার অপেক্ষ। পরিণত গোময় সার. চিনি 
সর্বাংশে শ্রেয়ঃ। যদি একান্তই তাজ! গোময় ব্যবহারের আবশ্যক হয় তবে প্রথম জমি 
কর্ষণের সময়ে প্রয়োগ করা কর্তব্য তাহার মাসাধিক পরে কিন্বা শত্ত রোপণ বা বপনের 
সমক্ধে সময়ে নাইট্রেজেন বা ফন্করাস প্রধান ধাতব বা! বিশেষ সার প্রয়োগ করা৷ কর্তব্য। 

. জলা ব! বিল ধান্ত ক্ষেত্রে- তাজা! গোময় সার প্রয়োগে অপকার নাই। নাইট্রোজেন ৰা 
ফ্বরাস প্রধান বিশৈষ সারের সহিত.তাজ। গোময় ব্যবহার করিলে ক্ষতি হুয়। 
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ফক্করাল ও সব্জীসার--_ - 
শ্রীকীর্তিবাম নন্দী বোলপুর 

“প্রশ্ন _ফক্ষরস প্রধান সার প্রয়োগ করিয়া! ১০।১২ দিন পরে উক্ত জমিতে লন্জী সারের 

জন্ত ধঞ্চে বুনিলে ও তাহ। সময় মত চাষ দিয়া পচাইলে কোন ক্ষতি হইবে কি না? 

যখন চাষ দিয়! ধঞ্চে ভাঙ্গাইয়! ( পচাইবার জন্ত ) দেওয়া হইবে এ সময়ে চুন প্রয্বোগ 
করিলে কোনও ক্ষতি আছে কি না? 

" উত্তর-_ফম্ফরাস প্রধান সার গাছের ডাল পাতা আদি অবশ্নব বৃদ্ধির অনুকুল নছে 

সুতরাং তাহাতে শণ, ধঞ্চে যাহা স্জী সারের জন্য অব্যবহিন্ত পরেই বোন। হয় তাহার 
উপকার না হোক কোন অপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । শণ ধঞ্চে জমিতে 
চধিবার সময় চুণ প্রয়োগ কর! বরং ভাল চুল সব্জীকে পচাইক্! ও তৎপূর্কে প্রদত্ত ভাড় 
চুর্ণাদি ফম্ফরাসকে গলাইয়! শস্তের গ্রহণপষোণী অবস্থায় লইয়া আইসে। 

মার মংএঞ্ুহ 

বাঙলার শখের শাখ।--১৫ শত বৎসর ধরিয়া শশাখারী ঘরে বসিয়৷ তাহার 

পুর্বপুরুষেরই মত. ছু'মুখে। করাতে শঙ্খ কাটিয়া শাখার চক্র প্রস্তুত করে। 
তাহার পর কোন কারীগর তাহাতে নক্কা কাটে; কেহ তাহ! পালিশ করে। এইকপে. 
শাখার ব্যায় অনেক বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হুয়। প্রতি.বৎসর দক্ষিণ মাদ্রাজ ও 

কাথিবাড় হইতে ছুই হইতে আড়াই লক্ষ টাকার শঙ্খ বাঙ্গালা আমদানী হয়। আর 
সেই শঙ্খ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার শ'াখ! প্রস্তুত হইয়! বাঙ্গালার বরবণিনীদিতর 
বরাঙ্গের শোতা বন্ধিত করে । বাঙ্গালার শাখা! শিক্প-নৈপুণ্যে এমনই মনোহর হয় যে, 
তাহা কেবল বা্গালাক্গ নহে ভারতের সর্বত্র আদৃত ও ব্যবহৃত হয়। এখন ভারতের 
বাছিরেও বাঙ্গালার শাখার আদর -হইতেছে। মাদ্রাজে মত্ভ্র-বিভাগের অন্যতম 
কর্মচারী মিষ্টার জেমস হনে'ল বরোদ! দরবারের জন্ত শব্ধের সম্বন্ধে যে পুস্তিকা 

'লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যুরোপে ও আমেরিকায় শাখার আদর 
হুইতেছে। বিদেশ হইতে যে সব ভ্রমণকারী শীতকালে ভারত-্রমণে আসিয়! থাকেন__ 
তীহাক্স! ভারতের ন্বাতস্্-চিহ্িত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া! ঘান। তাহাদের 
অন্জ পিতলের খেলনা মীন! কর! ফুলদানী, শৃঙ্গের বাঝ৷ প্রভৃতির মূল্য -চড়িয়া গিয়াছে। 
জার তাহাদের কচির অস্থরূপ্ দ্রব্য যোগাইবার অন্ত ভারতের শিল্পীরা বৈশিষ্টবঞ্ধিত 
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পণা প্রস্তুত করিতেছে'। তাহারা! বাঙ্গালার শাখার সৌনার্যে ও মুল্যাজতার আক 
ছইয়। শাখা খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফ্যাসানের খেয়ালের গতি কেহ 
নি্দি করিতে পারে ন৷। ঘদি ক্রমে বিদেশিনী বিলসিনীদিগের বরাঙে বাঙ্গালায় 

শাখ! শোত। পাওয়াই ফ্যাসান হয়-_যদি “গোরা! গায়” গোরা! শাখা সভা-সভাসমিতিতে, 
রঙ্গালয়ে, নৃত্যশালায় গর্বের বস্ত হয় তবে এ ব্যবসার প্রশীরবৃদ্ধিও অনিবার্ধ্য। 

মিষ্টার হর্ণেল কিন্তু একটা কথা বলিয়াছেন,__সেটা বাঙ্গালীর ভাবিবার বিষয়. 
তিনি বরোদারাজ্যে শাখার ব্যবস। বসাইতে বলিতেছেন। বরোদারাজ্যেই সর্বাপেক্ষ! 
বড় শঙ্খের উৎপত্তিস্থান। তিনি বলেন, কাখিবাড়ের অধিবাসীরা! বাঙ্গলায় চালান না. 
দিয়া, শাখা প্রস্তত করুক না! কেন? বাঙ্গালার শ'খারীর সেকেলে যন্ত্রে যেরূপ শাখ 
প্রস্তুত করে, এ কালের কল বসাইয়া সেইরূপ শ'াখ! প্রস্তুত করিয়৷ বাজারে বিক্রয় কর! 
হউক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ কালের কলে যে ঞ্জিনিস উৎপন্ন হইবে, তাহা সেকেলে 
যান্ত্র_-বংশপরম্পরাক্রমে শাখারীর কাজে অভ্যন্ত শিল্পীর দ্বার! প্রস্তত শাখার মত সুন্দর 
হঈৰে না) কলের কাপড়ে তাঁতের কাপড়ের পাড়ের নকল হয়---কিন্তু ভাতের কাপড়ের 

মত কলের কাপড় সুন্দর হয় না। কলের পণ্য পণ্যমাত্র, হাতের কাজ শিল্প-সৌন্ধ্যে 
সুন্দর । কলে মানুষের বুদ্ধি-_মাগ্রহ--সৌন্দর্্যবোধ--সৌনরধ্যবিকাশচেষ্টা ত আর 
সধরিত হয় না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে £ শিরের সৌন্দধ্য বুঝিবার ক্ষমত| সকলের 
থাকে না; অধিকাংশ লোক সম্ভার তক্ত। নহিলে এ দেশের শালের, কাপড়ের, 

বাসনের বাবসার ছুর্দশা ঘটিত না। কাজেই সন্তা শাখার চল্তি হইলে বাঙ্গালার একটা 

পুরাতন শিল্পের সর্বনাশ হওয়। অসম্ভব নহে। হাতের শিল্প-_-উটজ শিল্প ষে অনেক: 

স্থলে কলের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে--তাহার প্রমণণেরও অভাব 
নাই। জাপানের অনেক শিল্পের সমৃদ্ধিতে ইহার পুর্ণ পরিচয়। ভারতের অনেক 
শিল্পও উটজ বলিয্নাই আজও টিকিয়া আছে। নহিলে রুষ্ণনগরের পুভুল, আমেদাবাদের 

বিদরী, ঢাকার শাখা, শ্রান্তিপুরের কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশম, খাগড়ার বাসন, 
ভাগলপুরের মটকা! ভিজাগাপটমের হাতির দাতের জিনিস, কটকের সোণা রূপার তারের 
কাজ, লক্ষৌয়ের ছিট, এ 'সব এত দিনে সার জঙ্গ বার্ডউডের পুস্তকের পৃষ্ঠায় থাকি! 

স্থতিগত হইত। সুতরাং উজ শিল্পও আবশ্তক উৎসাহ ও উন্নতি পাইলে প্রতিযোগিতা- 
ক্ষম হয়? শাখার ব্যবসা__বাঙ্গালার একট! অতি পুরাতন ব্যবসা একটা শিল্প-- 
একটা গৌরবের--একটা দেখিবার ও দেখাইবার জিনিস। তাহাতে নিরক্ন বাঙ্গালীর 
উপায়ও হয়। নুতরাং যাহাতে তাহার সর্বনাশ ন! হয়, পরস্ত উন্নতি হয়-_বিপজ্জনক 
শ্রীহীন কাচের চুড়ীর পরিবর্তে আবার দেশে শাখার চলন হয়, তাহা! 'কল্গা বাঙ্গালীর 

কর্তব্য শিল্পের জন্তও কর্তব্য-_সৌনর্্যের জন্তও কর্তব্য আর অনের ভনতও কর্তব্য! 
, রা ্বন্ুমর্ত ঠ 
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বাঙলার ভুধের অভাব ভেলে বনে ছধে থিয়ে ও মাছে ভাতে বাঙালী 

ট ইয়। বাঙ্গালীর দেহের পুষ্টিবিধানে এগুলির গ্রয়োজনীয়ত! কেহ অস্বীকার 
করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের ছূর্ভাগ্য এমনই যে, জলে আগুণ লাগিয়াছে, 
মাছের বংশ লুপ্ত ইইতে বসিয়াছে, এবং তেলে ও ছুধে বিষম ভেজাল আর্ত হইয়াছে? 

আনন্দের কথ! এই যে, এতদিনে কলিকাত। কর্পোরেশনের দৃর্টি এই খাটি ছুধ 

মরবরাহের দিকে পতিত হইয়াছে । সহরে ধাহাতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ হয়, কলিকাতায় 
মিউনিসিপ্যালিটা তাহার ব্যবস্থা করিতে উদ্ধত হই়াছেন। কিন্তু সমস্ত বড় জটিল। 

ভীহারা এই জল সমন্তার সমাধান করিতে পারিলে, কেবল কর্সিকাতার লোকেই যে 
উপরূত হইবে, তাহা! নহে; মফঃম্বলের অধিবাসীরাও উপকৃত্ত হইবেন। কারণ, 

কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল-বর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করেন, মফস্বলের টিনিনািন। 

সমূহ প্রধানতঃ তাহারই অন্ুদরণে প্রবৃত্ত হইবেন। 
কলিকাত। কর্পোরেশন বিশুদ্ধ ছুগ্ধ সরবরাহের উপায় নির্ধারণের জন্ত এক কমিটা 

গঠিত করিয়াছেন। কিরূপে খাঁটী ছুধ যোগান দেওয়া যাইগ্ডে পারে, কমিটা সে 
বিষয়ে জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিতেছেন। নু 

যেরূপ বুঝা! যাইতেছে, তাহাতে কলিকাত! সহরের মধ্যে দিনার রি আর 
থাকিতে দেওয়া হইবে না। কলিকাতার উপকে খোল! যায়গায় গোশীল! নির্মিত 

হইবে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ত বায় সঞ্চারের উপার়বিশিষ্ট “গোয়াল” থাকিবে, 

গোগারণের পর্য্যাপ্ত ভূমি থাকিবে । সেই ভূনিখণ্ডে গাভীগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া! বেড়াইতে 
পারিবে, গো-বৎসগণ ছুটিয়৷ বেড়াইবার অবকাশ পাইবে । মোট কথা,__এই গোশালায় 

_গাভীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখ! হইবে। এই দকল গোশালা হইতে 
সহরে হুধ ধোগান দেওয়া হইবে । “বাঙ্গালী” 
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পঙ্গপাল-_ | 

সিমল! শৈলে পঙ্গপাল উড়িয়াছে। প্রারন্তেই প্রতিকারের আয়োজন 
কর! কর্তব্য। একে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে দেশের প্রভৃত শন্ত হানি হইয়াছে তার. 
উপর আবার হওয়! শত্তে পঙ্গপাল পড়িলে দেশ রক্ষ! হইবে না। | 

-গুজরাটে ছুভিক্ষের আশঙ্ক।__ | 
গুজরাট ও কাখিরাড়ে, ্তকষের সন্তাবন! নরক 

| ছিল। সম্প্রতি বর নামিয়াছে ; একটু আশার, ফ্লাবকাশ হইয়াছে । গৃহপালিত পশুদের" 

“খাস্কাভাব ঘটিয়াছিল। তাহাদিগকে জঙ্গলে পাঠান হইয়াছে । সেখানে ধাস-জলের 



এম সংখ্য।। ] বাগানের মাসিক কার্য... . ১৫৯, 
হান আহছে। গুজরাটে ক্ষেতের ধান শুকাইয়! যাইতেছে । অন্ত স্ত শশ্তের অবস্থাও 
তিষ্ষং। সময়ে সময়ে ছুই এক পশলা! বৃষ্টি হইয়াছিল, তাই ক্ষেত একেবারে- জলিয়! যার 
নাই।.. কিন্তু জোর বৃষ্টি না হইলে ফসল ফলিবে না। “বাঙ্গালী” ২৮। ৮। ১৫. 

পঞ্জাবে অনাবৃষ্টি__ 
| পঞ্জাব, রাজপুতনা, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমায় এখনও বৃষ্টি, হয 

নাই। নুবৃষ্টির অভাবে কৃষির ক্ষতি হইতেছে। পঞ্জাবে কৃষির অবস্থ! পূর্বাপেক্ষা 

'আঁশাগ্রদ বটে।-_মারবাড়ের অবস্থা ক্রমেই শৌচনীয় হইতেছে। শারদশস্ত গুকাইয়! 
বাইতেছে। বৃষ্টির অভাবে কৃষকের! বপন করিতে পারিতেছে না। ভারতের অন্তান্ত 
স্থানে এমনতর শঙ্কার কারণ নাই। “বাঙ্গালী” ২৯।৮। ১৫ 

স্পা পাশিশা ও আট দর পিস রি 

| পাবনার প্লাবন-__ 
পাবন। বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। একজন সংবাদদাতা লিখিয়া- 

স্ব বান্নে অনিষ্ট হয় নাই। কৃষকের। বানের পূর্বেই ক্ষেত হইতে ভাছুই শত্ত 
গৃহে তুলিয়াছিল। বানের জল ক্ষেতে প্রবেশ কারয়াছে, তাহাতে শস্তের উপকার হইবে, 
অপকারের শঙ্কা নাই। বরং ছুর্ভিক্ষের ভয় ঘুচিয়াছে। আর সমস্ত জেলা বানের শ্োতের 
ধৌত হুইয়! গিয়াছে ; সুতরাং আশ! কর। যায়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিৰে। তাতির- 
ধন্দ অঞ্চলে এখনও অন্নকষ্ট আছে। 

বাগানের মাসিক কাধ্য 

কার্তিক মাস 
আশ্বিন মাস গত হইল, [বিলাতী সী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নছে। 

কপি, সালগম, বাঁট প্রস্ৃতি ইতিপুর্বেই বপন কর! হইয়াছে । সেই সকল চারা এক্ষণে 
নাড়িয়া নিদিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মুল! এবং নাবী জাতীয় সীম, 
লালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শস৷ প্রস্থৃতি বীজের বপনকাধ্য আশ্বিন মাসের শেষেই 
আরম্ত করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। 
কার্িকের প্রথমে প্র সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী ন৷ থাকে । বীজ 

 আনুও এই সময় বসাইতে হইবে ॥ পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময় ।... আঙ্গিনের 
প্রথমার্ধ গত হইলে রবিশন্তের জন্ত ভূমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আঙ্ছিন মাঁস.. গত 
হইতৈ 'না হইতেই মহুরী, মুগ, তিল, থেসারী প্রভৃতি রবিশন্তের বীজ বপন করিলে 
ফল মন হয় না) কিন্ত পর্আবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষ শেষ 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয়, তবেই রাবিসলের জন্ত সচেষ্ট হওয়া! উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি 



ছি... পথিক ভাজ ১৩২২: 1১ 
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“হইবার ল্তাবন| 1. সচরাচর দেখা বার যে, আব্গিন মাসের শেষেই বর্ধা শেষ হইয়া যাক). 
-গুতরাং বঙ্দেশে কার্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য আর্ত কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য 1, 
-. ধনে--যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে « ধনে হইতে, পারে ॥. 
“ধনে এই সময় বুনিতে হয় । 
- স্থল্লাদি--নুল্, মেথি, কালগ্রিরা, মৌরী, রীধুনি ইত্যাদি এত প্রদেশে ভাল: কলে 
“না; কিন্ত উহাদিগের শাক খাইবার জন্ত কিছু কিছু বুনিতে পরা কস ৷ এই* সকল 
 ৰপনেরও এই সময়। 

কার্পাস গাছ-_কার্পাসের ছুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে | 
গৃহ্স্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করে। | 

-  তরমুজাদি-_তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই- ভাল্ হয়। যে 
_জদিতে ত্র সকল ফপল করিতে হয়, তাহাতে অন্তান্ত সারের সঙ্গে আবস্ক হুইলে.কিছু 
বালি মিশ।ইয়। দিবে। তরমুঞ্জ মাটি চাপ! দিলে বড় হয়। তরমুঞ্জ বীরঞ্জ বলাইখার 
-এই সময়। 

উচ্ছে--৪ হাতি অন্তর উচ্ছের মাদ। করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে *ও উচ্ছে 
ভুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটা মাদায় ৩৪টার অধিক প্লুতিবে না। উচ্ছে 
বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও । 

পটোল--পটলের মুলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অব্পভ্রলে ২৩ দিন 

ভিজাইয়া রাখির! নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুলিয়া ও 
নিড়াইয়। দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট । পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়,। 

পলাও--কল সমেত একটী পিয়াজ আধ হাত অন্তর পুিয়া দিবে এবং জন্তি নিতাস্ত 
সুকাইয়৷ গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আথার মাটির “যো” হইলে খংড়িয়া দিবে। এহ 
মাসে পিয়াজ বসাইবে। 

মটরাদি--শু'ঁটি খাইবার জন্ত আশ্বিনের এেষে ষটর, বরবটি ও ছোলা ঝুনিতে হয়। 

ঘাস নিড়াইয়৷ দেওয়৷ ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না। 
- ক্ষেত্রের পাইট--যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া 
আইল বাধিয়! দেওয়৷ ভিন্ন এ মাসে উহবাদিগের আর কোন পাইট নাই। 

'ফলের বাগান-_এই সময় কোপাইয়৷ গাছের গোড়। বাধিয়৷ দেওয়া উচিত। 
_ মরন্থুমী ফুল বীজ-_সর্বপ্রকার মরম্ুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্তব্য । 

ইতিপূর্বে এষ্টার, প্যান্ি, দোপাটি, জিনিয়৷ প্রসৃতি ফুল বীঞ্জ কিছু কিছু বপন কগ। 
হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কাণ্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত 
হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, স্থৃতরাং এখন আর যাবতীয় মরস্ুমী 
ফুল বপনে কালবিলম্ব কর! উচিত নহে । | 

গোলাপের পাইট-_গোলাপ গাছের গোড়। খড়িয়া দিয়! এই সময় রৌদ্র ও বাতাস 
_খাওয়াইয়। লইতে হইবে। ৪1৫ দিন এইরূপ করিয়*পরে ডাল ছাটির৷ গোড়ায় নূন 
' মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাধিয়৷ দিলে শীঁষ্তকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের 
গৌড়! খোলা খাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে কিশষ রা হয়।. বাঙলাদেশের 
বটি বড় রস! এই কারণে এখানে এই প্রথ! অবল্ানে, বিশেষ উপকার পাওয়া বায়। : 



তছে। করি গ্রহ সি 

দারুচিনির বাগানে দারুচিনি স 





শত তিখশ 

[খলেখকগণের, মতামতের জন্ সম্পাদক দারী নহেন নু 

বিষয় ২. ৯ 

গল্কার রপের কাধ. ৪ 

া রি চানের উ্ি বিযান' 

সাময়িক কি সংবাধ-_ সংবধাণ_ 
।"* গোধুম কনফারেন্স, বৃষ্টি ও 

আবাদ , 
গ্তাসামের রেশম-শিরু 

নখ 

নি তর ও - 
-আস্্িন ১৩২২ সীল । 

 মৃতন কলম নসান পদোবের 

চে 

দত আবাদ সম্বন্ধে 

প্র জল ৪০ ! লাক 
৫ 

বচ লার শিল্প, ভারতে 
খন 

উঠে 

পা 

5 “বাগানের শরিক 
৩ ০০ 

গ্রহ - | 
কাপ গুটি বর শিক্ষা, দহিশুরে চারে প্রস্তুতের উদ্ভোগ, পোকার আহার . . 

সন্ভত ন'িভঠা, প্) 2 " ক্যানেল, * ্ 

সা ডাব. রটা, ভারতে কৃষি - ১৮৫--১৯৭ 

সচিন 

কি $ঠ নাউ ইলার উপায় কি, 

ও উই 
৮ 

শে 
সে 

নত, লক্ষৌয়ে বন্ট), বন্ঈনান কালী পাহাড়, :. 
বাকুড়ায় ু র্তি্ক্ষর প্রকোপ, বঙ্গে আঁদন ধানের অবন্থ', বঙ্গে পাটের 

সী তত | 2: পু 
পু 

2 পথ 
ক 

মী 

ন্ নি 

৪৬ ডি. ৪৩ , ১৮৩--১৮৫ ॥ 

নে 
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পর 

লক্ষ বুট এ এগু সু ফাঁড়ির 
সূর্্ণ পদকণ্রাপ্ত 

১ম এই কঠিন জীবন সংগ্াের দিনে তির 
আস্মদের প্রস্তুত সামী একবার ব্যবহার 
কষ্িতে অনুরোধ করি স্কুল প্রকার চামড়ার 

বুট এবং জু আমর তত ধার, পরীক্ষা, ৷ 
প্রীর্থনীয়। রবা. ₹এর জন্য যতন নয 
দিতে হয় না। ্ু ক্রস 
২য়. উতকু তে ম্বার, ডারবী বা, 

_ পেটেন্ট বাঁণস, পেটা রা টপ ৬২৭২1 পত্র. 



নু লস পে আট টিক অবধি ও সন্ধা বেলা রি হে ৮. জ্লাড়ে আট . 

নত ৭ থাকিয়া, সমস্ত রোগীদিগকে বানস্থা”ও ওষধ প্রদান 
করিয়া থাকেন।”/ চি 

রে রোগ নিযা স্বচক্ষে দেখিয়। ওঁষধ ও বাবসা দেওয
়া 

রর রোগের লুবিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাঠ ০ ধ ও বং 

রীতি হয়। সি রঃ ে 

১ এ :% হর ১০ রর & সি, " 

রাগ, শিশুরোগ, গ্ভিনীরোগ, ্যারেরিয়া, হী, কৃত, নেব | 

তর রি ন্্রোগ, অর্শ, ভগন্দর, মত্ত রোগ, বাত, উপদংশ, সর্বপ্রকার শূল, (রিচি, 
রি চর্্ররো' রো ুর চানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নামিকারোগ, হাগানী/পু 
রি টি, ৯৮ ইত্যাদি সর্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন রোগ নির্দোষ” শে ছা 

' পা চি হয় ] ৯৯. 2 ১ 

বড, রী ক র্ 

টা পারি প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসা রা স্বরূপ ধুপিথমবার 
অগ্রিম" টাকা ও মফম্বলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট সুবিস্তারিত বিখিত, টু 

এ 
্ 

বিবরণের সঁহিত'মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চার্্য স্বরূপ প্রথম বার ৯ জা নও! হয 1 
পি ল্য রোগ: ন্যবস্থানুযারী স্বতচার্ধ্য করা তয়। , 

5 ভি 
৫ ও সু ক টিন জেন | 

ক. রোগীিগের, বিবরণ বাঙ্গাল! কিম্বা ইংরাজিতে যি রাপর্রীখিতে হয়। 

ও উম গু রাখা হয়। হল ৮ 
রিনা সি % ক 

সক ই আমের এখানে রঃ রা ওষধ প্রতি ডাম %১ সা হইতে১৪২ টু 

দু টাকা অবধি স্বিষ় হয। কর্ক, শিশি, বধের বাঝ ইত্যাদি একাট্টংরাজি ও বাঙ্গালা ছুই 
তি  জোমিওপ্যাধিক তিক সুলভ মূল পাওয়া যায। 

৪৬ 



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র 
সস, 
৮ 

৯৭ [ আশ্বিন, ১৩২২ সাল। জন 

গয়ায় বেগুনের চাষ 

বষি-তন্বাভিজ্ঞ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, এম, এ, এল, বি লিখিত-- 
গল্প জেল! একটি খুব উর্বর প্রদেশ | ইহা গঙ্গার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখান- 

কার চাষীগণ খুব পরিশ্রমী। এদেশে সকল প্রকার ফশলই জন্মার়। সবজী সকল 
রকমের উৎপন্ন হয় এবং বাজারে বেশ সস্তায় বিরুয় হয়। কোপি, আলু, বীট, গাজর, 

ধেশুন, কলা ইত্যাদি সকল প্রকার তরকারী এইখানে জন্মিগ। থাকে । এদেশের 
বেগুন চাষ সন্থদ্ধে ২। ৪ কগ। এই প্রবন্ধে নলি। বেগুন চাষ এদেশে প্রারই আমদের 

বঙ্দেশের মত সমাহিত হইয়। থাকে ) কিন্তু তথাপি একটু সাতগ্রতা ব্রক্ষা করিতে হুয়। 
গয়। জেলায় শ্রীন্স খুব বেশী বলিয়া বেগুন গাছে শীত্তের সময় এবং বৈশাখ জোটের সূমনর 
সময় সেচ দিতে হয়। এ দেশের রুষকাদি গাছে পোকা ধরিলে হুলুদ জল, ছাই, দোক্তা 
জল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়৷ থাকে । রি ্ 

এখানকার যৃত্তিকা--বাঙলা দেশের হায় এখানেও দৌয়াস জমিতে যে সারাহ 

বর্ষার জঙ দাড়ায় না তাহাই বেগুণ চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধলিয়! বিবেচিত হয়|: 

 উৎককষ্ট'বীজ সংগ্রহের জন্ত এ দেশের লোক স্বভাব: তই সচেষ্ট । বীজ ই চার। 

প্রস্তুত প্রণালী মামুলি--কোন বিষেত্ব দেখা যায় না। বেগুণের ক্ষেত কর্ষণাদি কার্য 

বাঙল! দেশের স্তায় মাঘ মাস হইতে আরম্ত হয়। ক্ষেতের চাষ কারকিং একই নিয়মে 
সম্পাদিত হয়। বৈশাখে আশু বেগুণের চার! রোপিত হয় এবং এখানে চারাগুলি 'হাঁপর, 

হইতে তুলিয়! মূল শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া জমিতে রোপণ করা হয়। অধিকস্ত রোপ- 

থের সময় প্রত্যেক চারার গোড়ায় সার দিতে হয়। এদেশের লোক আস্তাবনের,. ও 



১৬২ কৃষক-_-আশ্বিন, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড 
ধইরা সপ এ স্তর চস শট. ০৬ পা সি সপ পপ পি ওত লা সপ তোপ ক এ 

গো-শালার সারই বেশী ব্যবহার করে এবং ছাই ও মাঠের গাছপচা .সারই বেগুণ ক্ষেতে 

প্রদান করিয়৷ থাকে । এদেশের বেগুধ যেমন বড়, তেমনি স্ষুস্বাহু হয়। আজকালকার 

বাঙলায় চাষীগণ ল্যাণ্ডে থের বীজ, আমেরিকা হইতে আনাইয়। চাষ করিতেছে? কিন্ত 
এদেশে পাটকীলে এবং কাটাযুক্ত মুক্তকেশী বেগুণের বীজ চাধিরাই ঘরে উৎপাদন 
করে, গাছেই বীজ বেগুণ শুখাইয়৷ পরে তাহ! উঠাইয়। রাখিয়৷ দেয়। সময় উপস্থিত 
হইলে তাহা! ছাড়াইয়। বীজ বাহির করে। গয়ার বেগুণ আকারে, স্বাদে ও গুণে কোন 

ংশে আমেরিকান বেগুণ অপেক্ষা! কম নহে । আমেরিকান বেগুণ অপেক্ষা যদিও কিছু 

ছোট হয় কিন্তু ফলনে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক । 
এডদঞ্চলে বেগুণ বিজের সার-_বিঘা প্রতি ২/ মণ খৈল, ১/ মণ ছাই ও ।* দশ 

সের চুণ* উত্তমন্ধপে মিশ্রিত কর! আবশ্তক। চারা, জমিতে রোপণের পূর্বে প্রতেক 
চারার গোড়ায় উক্ত সার কিম্ৎ পরিমাণে দিয়া চারাগুলি রোপিত হয়। এক সপ্তাহ 

পরে ভুলিগুলি মাটি ভরিয়া দিতে হয় ও যেখানে যে চারাগুলি মরিয়া যায় সেইখানে 
_নৃতন চার! রোপণ করা হয়। 

বেগুণের শক্র--(১) এখানেও জঙল! পাথীতে অনেক সময় কচি বেগুণ ঠোক্রাইয়! 

নষ্ট করে। এজন্ত এখানকার চাষীরা ভূদামাথান হাড়িতে চুণের ফোঁটা 
দিয়! বেগুণ ক্ষেত্রে দাড় করিয়া! দিয়া থাকে । খড়ের মনুষ্যাকৃতি পুত্তলিকাও ক্ষেত্র মধ্যে 

দাড় করাইয়! রাখা হয়। ইহাতে পাখীতে তেমন অনিষ্ট করিতে পারে না। এদেশের 
অনেকের বিশ্বাস ষে ডাইনে প্রথম মারণ বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় বেগুণ গাছের উপর 

মন্ত্র সফল হইল কিন! তাহা বুঝিরা লয়। ভূসামাখান হাড়িতে চুণের ফেট। দিয়া ক্ষেত্রে 

রাখিলে ডাইনে নাকি গাছ মারিতে পারে না । 

(২) গয়া জেলাতে তিন প্রকার-গুটিপোক। শ্রেণীর কীট বেগুণ গাছ নষ্ট করিতে 

দেখ! যাঁয়। প্রায় কীটাবস্থায় উহাদের দেখিতে প্রায় একরূপ। এখানে একজাতীয় 
কীট বেগুণগ(ছের মূলকাঁও ছিদ্র করে, তাহার! প্রায়ই মাটির উপরে বেগুণগাছের 

ডাটার মধ্যে ছিদ্র করে, বেগুণ গাছের ইহারা প্রধান শক্র। পুরাতন গাছ অধিকাংশ 
এই কীটাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহার] 757811986 শ।থাভুক্ত এবং [7012001১97৯ 

৮9:61০6118 নামে মভিহিত। আর একরূপ কীট সাধারণতঃ বেগুণের মধ্যে দেখিতে 

পাওয়। যায়। ইহার প্রজাপতিগুলির রঙ. সাদা ও পালকে মেটে ও কাল রঙের দাগ 
আছে। ইহারাও 15 1811089 শাখাতুক্ত ও 79001770099 011)018%119 নামে অভি- 

হিত। বাঙলায়ও এই জাতীয় কীটের অভাব নাই। এই প্রজাপতির কীট বেগুণের ও 
০০৮ সপ্ররপগ প্যাক পরাগ ৯পস-+০০ সস এ ররর জর 

* এতদক্চলে মাটিতে স্বভাবতঃ চুণ অধিক বলিয়। পূরণায় মসয়ের সহিত চুণ প্রয়োগ অনাবগ্ঠক বলিয়া 

, এমনে হয়। কু; সঃ 



৬ষ্ঠ,সংখ্য। ] গায় বেগুনের চাষ ১৬৩ 
রি ক» সই পিসি স৯-এিহহটি ৯৩০ ও টস লা 

০ তলা স্পা ডিত শির সির তি সপ রী শি ৬০টি তা 70828, এ হর্স সিসি সর পা রগ ০ 

বেগুণগাছের কচি “ডগার' অনিষ্টকারী। | সৃতীর প্রজাপতি কীট বেগ্ুণগাছের পাতার 

কাছে নরম ডাটায় ছিদ্র করিয়া থাকে । এ শ্রেণীর কীট তেমন অনিষ্ট করে না। এ 

প্রজাপতিগুলি শ্বেতবর্ণ, উপরোক্ত ছুই প্রকার প্রজাপতি অপেক্ষ! ক্ষুদ্র ও পালকে হরিম্র্ণ 
রেখ! বিশিষ্ট । ইহার! ?০০6:৪০ শ্রেণীভুক্ত ও [81919277718 01)118,098, নামে 

অভিহিত। 

এখানকার লোকে কীট নিবারণের জন্য হলুদ জল, ছাই, তামাকের ধেশ ও অন্ত 

আরক ও দ্রাবক ব্যবহার করে কিন্তু কীটাক্রান্ত বেগুণগাছ সমূলে উৎপাটন করিয়! 
একেবারে পুড়াইয়া ফেল! আবশ্তক তাহা জানে না । এ প্রণালীতে কীট ধ্বংশ হইলে 
নৃতন কীট জন্মায় না সুতরাং পরে আর গাছেরও অনিষ্ট হয় না। 

এখানেও বেগুণগাছ প্রায় 'ধসা লাগা” ও তুলসীমারা রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণ 
চাষীর! বলে ষে বেগুণচার। ক্ষেত্রে রোপণ করিবার স্ময় মূল শিকড় কাটিয়! যাওয়ায় 

এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। ইহ! কিন্তু প্রকৃত কারণ নয়। শিকড় কাটিয়া 

যাইলে ও পরে জল ক্ষেত্রে দাড়াইলে রোগের কাটান গাছ আক্রণের স্থবিধ। পায় বটে 

কিন্তু ইহার মূল কারণ এই যে রোগের কীটাঙ্ক পূর্বে হইতেই বেগুণ বীজে থাকে পরে 
বর্ধিত হইলে গাছ আক্রান্ত হর। এই জন্তই উত্তম বীজ সংগ্রহ কর! আবশ্তক। এ 
রোগেরও দমনোপায়- রোগাক্রান্ত গাছগুলি সমূলে উৎপাটন করিয়া পোড়ান। 

এখানকার চাঁধীর! বেগুণ ক্ষেতে প্রথম একবার ফল হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার গাছ 
ফলিতে আরম্ভ হইলে ক্ষেত্র মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ফলগুলি পাকিতে দেওয়া আবগ্তক 
মনে করে। ফলগুলি স্বর্ণাভ হইলে গাছ হইতে পাড়িয়৷ মধ্যে চিরিয়া ছুই দিন গাদ। 
করিয়৷ রাখে । পরে বীজগুলি ধুইয়! পরিষ্কার করিয়! রৌড্ডে শুকাইয়। লয়। 

এখানে বেগুণ চাষে বিঘা প্রতি ২৫২ টাকা খরচ পড়ে। “পাইকপাড়া নগরীতে 

বেগুণ চাষ করির! ১ বিঘা! জমি হইতে ১ সপ্তাহে প্রায় ৪০। ৫০ টাকার বেগুণ বিক্রয় 

হইয়াছিল” ইহাতে বোঝা যাঁয় যে অন্তান্ত ফললের ন্যায় বেগুণ চাসেও বেশ লাভ আছে। 

মশাল। 

(8101005, 01017009105 870 1961091006 10০09000176 0181005) 
(২) 

রসায়ন তত্তববিদ্ শ্রীনলিন বিহারি মিত্র এম, এ লিখিত । 
মশাল! সম্বন্ধে আলোচনা! বিগতবারে আমি শেষ করিতে পারি নাই কারণ 

ব্যবহারোপযোগী মশল! অনেক ও বহু গ্রাকারের সুতরাং সহজে তাহাদের তালিকা 



১৬৪ কৃষক---আশ্বিন, ১৩২২ [ ১৬শ খগ্ডু। 
লি লস লা পাদ লরি পি পি, লী পস্টীি প সিউল পি ০৯ ছি পরি পা পা পাপী পা পশিাঙিলীত তি পা্িতাত ১৮ লাপীটিাসির লাটি তাসিপাস্টিলাসিল লন লীসিপিতিছিসি শি পশলা লিলা রাখি 0৯৯ 

করিয়৷ ফেল! ব1 সংক্ষেপে তাহাদের কথা নিঃশেষ করিয়া! ফেল! যায় না । মশলা গুলিকে 

আমরা ব্যবহার অনুসারে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিয়! ফেলিতে পারি যথা-_-রন্ধনের 

মশলা, পানে খাইবার মশাল, রঙের মশীলা ও সুগন্ধি মশাল! । 
রহ্ধনের মশাল! বলিলে আমর! হলুদ, লঙ্কা, জিরা, মরিচ, মৌরি, চন্দনী বা 

শরিষা, তেজপত্র, দারুচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, জায়ফল, ধনে, কা লজির।, 

মেথি, সা'জিরা, সা-মরিচ, আদা, পিয়াজ, রন্থুন প্রভৃতি জিনিষগুলিই বৃঝি। 

স্ুল্কা (দ্179018, 108751907%) মেথি, থাইম, মাঙ্জোরাম, ল্যাভেগ্ডার, সেজ, 

ধনে, মৌরি মিণ্ট সুইট ফ্রাগ (9৬০৪ 7188) পচাপাতা (7১260170911) দোন। 

এইগুলিও মশাল! বিশেষ । ইহাদের পাতা ব্যঞ্জন ও মিষ্টাননাদি সুঘ্বাণ করিতে 

প্রয়োঙ্গন হয়। মিণ্ট, ল্যাভেগডার, মার্জোরাম পচাপাত প্রহুতির পাতা তৈল স্বগন্ধি 

করিবার নিমিত্ত ব্যবহার দেখা যাঁয়। বেদিলও (8911) বাবুই তৃলসী সুগন্ধি মশালা 

রূপে লোকের কাজে লাগে। সেজ, থাইম, মেথি, মিন্টের মত ইহারও পাতার 

আবশ্ক। গরম জলের সহিত ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া থাইলে জ্বরনাশ হয়। 
সাধারণতঃ যেখানে সেখানে ইভ।র চাষ হয়। ইহা একদিকে ভারত হইতে আরস্ত 

হয়! অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত তথ! হইতে সমুদ্র বাহিয়া আফ্রিকার মধ্য দিয় এমেরিকায় যাইয়! 
উপস্থিত হইয়াছে । ইছার বীজ তোকমারি, যাহার ব্যবহার ওধঘধ রূপে ও সরবতের 

সহিত ভারতের সর্ঝত্র প্রচলিত। যে সব মশালার পাত। ব্যবহার হয় সেগুলিকে ইংরাজী 

ভাষায় পট হার্বা (0০6 7679৪) বলিয়! থাকে | স্ুলফ1, থাইম মাঞ্জোরাম গ্রড়তি 

শেষেক্ত সব মশলাগুলি পট হার্ব। 

পানের মশলা বথা-_শুপারি, যোয়ান, ধনে, চন্দনী, মৌরি, লবঙ্গ, দারুচিনি ঢই 

রকম এলাচ, 'জৈত্রি, জায়ফল, কর্পূর, কাবাবচিনি, খদির ইত্যাদি। 
সুগন্ধি মশল!] যথা-অগর (09112710, 20981190178) কাষ্ঠ ধুপকাষ্ঠ, 

নাগকেশর ফুল, . জটামাংসীয় শিকড়, কুটমূল (কাশ্মির), মুখা, দেবদারুকাষ্ঠ, 
শ্বেতনন্দন, দোলন চাপার ফুল (79050771017) 991092,610) আযুর্বল (০ 91)1])6] 

097199) খস্ খস্ মুল, রোজাঘাষ (০9881889) দৌনা, মেথী, একাঙ্গী, ক্রি 

(71015005 8/09]1779901)08), পচাপাতা, পচা তৃণ বা লেবুঘাষের পাতা, কেতকিপঞ্র, 

কেতকী ফুল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, পিমেপ্টা এদেশে এ গাছ নাই, ভৃমধ্যসাগরের 
উপকূলে জন্মে) আম আদ । 

রঙের মশল| থা-_জাফ্রাণ, এলকালিরুট (81796) হলুদ, কুন্থুম কুল, 

সেফালিকা, দারুচিনি, খদ্দির, লটকান, পলাশ, কমলাগুড়ি, ডালিম খোসা, লোধ ছাল, 
ধাইকফুল দে০০৫০:1৪, ঢ10711907108)। 



৬ষ্ঠ সংখ্যা । .. মশল। ১৬৫ 
০০০০০ 

রন্ধনের মশালার মধ্যে সরিষা, হলুদ, লঙ্কা» মরিচ, বেন্মবীজ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিয়াছি 
বাকী রন্ধনের মশালাগুলির পরিচয় আবশ্যক । অনেকগুলি রন্ধনের মশাল! আবার 
মিষ্টান্নাদি র$ করিতে, ব৷ তেলরঙ করিতে অথব তৈল, মিষ্টানাদি সুগন্ধ করিতে ব্যবহার 
হয়। জাফ্রাণে ব্যঞন ও মিষ্টানন উভয়ই রঞ্জিত হয়। জাক্রাণ স্ুঘ্রণও প্রদান করে । মেথি 
তৈলের মশালা আবার রীধিবার মশাল । ধনে পানের মশালা রূপে ব্যবহার হয়, 

আবার ইহা! রন্ধনের মশাল! । এইরূপ এক মশালার দ্ুই অথন। ততোধিক ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়! যায়। 

জিরা (00170177072 01711)071)--বা ৪লাদেশে ইছার বহুল ব্যবহার হয় বটে 

কিন্তু বাঙলার লোকে ইহার চাষ জানেনা--বাউলায় ইহা! জন্মায় ন। উত্তর পশ্চিম 
পঞ্জাব ও আকগানিস্থান ইহার উৎপতিস্থান। বাঞ্জারে বেনের দোকানে যে জিরা 

পাওয়! যায় তাহা বপন করিয়! দেখ! হইয়াছে যে তাহা! অঙ্কুরিত হয় না। নূতন বীজ 
গ্রহ করিয়া বাঙলায় ইহার চাষ প্রবর্তন কর! মন্দ নহে। বরদা রাজ্যে ইহার চাষ 

গ্রবর্তিত হইয়াছে । অগ্রহায়ণে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। 

রাধুনি- ইহা বন্য সেলেরি (06197) বীজ ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। বাঙল৷ 

দেশের সেলেরির চাষে বিশেষ কোন যত্তের আবশক নাই-_ামান্ত চেষ্টাতে যথা তথ। 

জন্মিতে পারে । আজকাল এ দেশে বিলাভী সেলেরির চাঁ হইতেছে। ইহাদের জন্য 

একটু ত্র আব্ঠক। সেলেরির পাতা ব্যঞ্জন, মিষ্টারাদি সুঘ্াণ করিতে আবশ্তক হয় 

সেলেরীর বীজ ক্যৈষ্ঠ মাসে পাকে । এই বীজগুলি রাধুনি অথবা চন্দনী নামে 
অভিহিত । 

কালজিরা--ইহাও একটি রন্ধনের মশালা। চাটনি আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে 

হইলে তাহাতে কালজিরা দিতে হয়। কালজিরার একটা তীৰ গন্ধ আছে, তাহার 

ঝাঁজে কীটাদি নিকটে ধেঁসিতে পারে না। এইজন্ত গরম কাপড়ের ভাজে ভাজে 

পোকায় কাটিবার ভয়ে কালজির৷ দ্রিয়। রাখা হয়। কালজিরার এত ঝাঁজ্ধ যে ইহা 
হাতে একটু রগড়াইয়া কাপড়ের পুটুলির মধ্যে রাখিয়া আপ্রাণ লইলে মস্তিফে সাড়া 

পৌছায় এবং নীরঃপীড়া হইলে ইহার নাশে শীরবেদনা আরাম হয়। শাদা জিরা ও শাদা 

মরিচ পোলাও বা পকানাদি রন্ধনের মশাল । শাদা জিরা! ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রকারভেদে 

ছুই প্রকার। বড় জাতীয় শাদা জিরার চাষ পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হইয়া 

থাকে। আর এক প্রকার শা-জীরা আছে যাহার মুল্য অত্যন্ত অধিক। ইহা কাল 

রঙের- শাদা রঙের নহে। ইহা প্রধানতঃ কাশ্মিরে ও শিমলা! পাহাড়ের উত্তরস্থিত 

রামপুর বুসায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মিয়৷ থাকে । শাদা মরিচ বিভিন্ন জাতীয় মরিচ 

নহে--কাল মরিচের খোসা ছাড়ান মাত্র । 

_ মৌ:র (40156) ইহাও জোয়ান রাধুনির মত পানের মশালা এবং রন্ধনের মশাল! 

পপ শর্ট পপর সপ পট আপ তত শী এ ভি আত ১ - ০ পনশ্সিপস্টস্সি পপ ৩৮ ও পলি স্পা 



১৬৬ কৃষক-_আশ্বিন, ১৩২২ [ ১৬ খণ্ড। 
পি পে এএসপি পির পে এব, পরপর সি রা ০০৯ পি পি লি কো রস পিপি পপ আসি ০ পির 0ি৭, ০ ০ পপি লাশ লা পেত পাত ২০০ তি াসিতা পপ পিল সমিতি শী ছিপ ২ 

ভারতের 'অনেক জায়গায় ইহ্থার রিতিমত চাষ হইয়! থাকে, চৈত্র হাট হী পাকে । 
এক বিঘা! জমিতে চীষ করিতে তিন চারি সের বীজের আবশ্ঠুক হয়। জোয়ান, রীধুনি, 
ধনে, মৌরির ক্ষেত নিড়াইয়া না দিলে ভাল ফসল হয় ন1। 

জোয়ান (0875 0006000) ক্যারমের কথা! আমরা ইতিপূর্বণে একটু 
বলিয়াছি। বেস্থ বীজ যা জোয়ানও তাই, প্রায়ই এক রকমের জিনিষ । পানের মশাল! 
রূপেই ইহার ব্যবহার বেশী; রন্ধনেও ব্যবহার হয়। লেবুর রস দিয়! জারক বা চূর্ণ 
প্রস্তুত করিতে জোয়ান চাই ) গাদালপাতা ও জোয়ান বাটিয়া একপ্রকার ঝোল 
(0) প্রস্তত হয়। ইহা উদরাময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্পথ্য । জোয়ান, মৌরি 

প্রভৃতি সুরাসার স্থত্বাণ করিতে এবং তাহাতে ভেষজ গুণ সংযোগ করিতে আবখ্ক 

হয়। 

গোটার মশাল। (001 10৫91) নামক এতদ্দেশে যে একপ্রকার মিশ্র গুড়। 

মশাল! প্রস্তুত হয় তাহাতে জোয়ানের আবশ্তক। গোটার মশাল! সম্বন্ধে স্থানান্তরে 
আলোচন! করিব। জোয়ানের সমধিক ব্যবহার কিন্তু আরোক প্রস্ততে, এই আরোক 
গর হজমের মহৌধধ। জোয়ান হইতে উৎপাদিত খাইমল (ণশ।৮7701) সর্বোৎকৃষ্ট 
কীট ও জীবাণুনাশক । বর্তমান মহাসমরে সৈনিকদিগের পরিধেয় নন্ব, তাহাদের ছাউনি 
ও গাত্র পরিষ্কা রার্থে ইহার বহুল আবশ্বক হইতেছে । 

ধনে (0০7180091) ইহার চাষ ভারতে সর্বত্র । ঘুরোপেও ইহার চাষ আছে। 

ইহা রন্ধনে আবশ্তক এবং পান সাজিবার সময় আবশ্যক | বিলাতে জিন মগ্থ সুগন্ধ 
করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। গোটার মশালা (05 1১০10৪7) গ্রস্ত ইহ! অত্যন্ত 

প্রয়োজনীয় । ভারতবর্ষ হইতে ব্যঞ্জনে ইহার প্রয়োগ পারশ্য ও ইজিপ্ট পধ্যস্ত ছড়াইয়৷ 
পড়িয়াছে। ইহাতে লঘু তৈল ভাগ যথেষ্ট আছে; তাহার বায়ু প্রশমন ও রেচক গুণ 

হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। ধনের চাষ জোয়ান, রাধুনি, মৌরি প্রভৃতির মত। 
দারুচিনি (01708770200 29180106870) শ্রীক্ম প্রধান দেশে জাভা, সিংহল, 

মালয় দ্বীপপুঞ্জ মালবার উপকূল, উত্তর ভারত এবং অন্ঠত্র ইহা জন্মিতেছে। ইহার 
ছাল সুগন্ধযুক্ত। ব্যঞ্জন স্ুত্রাণ করিতে, খাদ্য স্থগন্ধ করিতে এবং তৈলাদি স্থুগন্ধ ও 

রন্ধন করিতে ইহা ব্যবহার হয়। গাছের ছাল কাটিয়া ক্রমশঃ খসিয়। যায়। 
এই ছালগুলিই দারুচিনি । ইহার ব্যবসা খুব কালাও। দারুচিনির তৈলের আদরও 

খুব। 
সিংহল দারুচিনির আদি জন্মস্থান বলিয়া মনে হয়। সিংহলের অরণ্যে দারুচিনির 

গাছ গ্রচুর। পটুীজ ও ড্চগণ যখন ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য জাহাজ লইয়া 
আসিলেন তখন হুইতে সিংহলের দারুচিনি ব্যবস! জীকিয়৷ উঠিল। ডচগণ সিংহলে 
দারুচিনি বাগান বসাইতেও আরম্ভ করিলেন। 'অগ্ভাপিও সিংহলে ভচদের ১৫০০৪ 



ঙঠ নংখয। | মখল। ১৬৭ 
২৪ পশাতপাতিরান্পী শষ্টিপিসিী উতসনাসিঠাসিিির পি লিসিিসটিতী তত তরে উিতীিতী আলী তা পাতিল শপ ১০০০ ০৪ ৪৮৪ ১৫ পি পিপাসা 

একর ১ একর ৩ বিঘা ) বাগান আছে | এই বাগান হইতে বং বংসরে র প্রার ৬,০৪১০৬ 

পাউও (১ পাউ্ড-।॥* অর্থসের ) দারুচিনি উৎপন্ন হয়। রপ্তানি মূল্য প্রতি পা্টও 
৮ সিলিং। যুরোপের দারুচিনির বিক্রয় খুব অধিক-_ 

যুক্তরাজ্য ... প্রতিবৎসর ৫০০০০০ পাউগড 

জাম্মানি ্ ১০০০০৬০ ১) ; 

হলগ নর ৫০০০০ ১ 

ফ্রান্স রি ৭৫০০০ 

বেলজিয়ম ৫০০০০ ৯ 

ম্পেন ্ ৭৫০০০৪০ »১ 

ইটালি টী ৫০৪০০৬ ১ 

এমেরিক। যুক্তরাজ্য রি ১০৯০০০ »% 
বীজ হইত দারুচিনির গাছ জন্মান যায় কিম্বা ঝড় গাছের শিকড় মাটির ভিতর 

চলিয়া গিয়া চারা উৎপন্ন হয়, যেমন বাঙলাদেশে বেলের চার! উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

এই চারাগুলি স্থানান্তরিত করিয়াও নূতন তৈয়ারি করিয়া লওয়! যায়। ছুই হাঁজার 
ফিটেরও উচ্চে দারুচিনির গাছ হইতে পারে কিন্তু সিংহলে সমতল ভূমিতে বেলেমাটির 
উপর ইহাদিকে সচ্ছন্দে জন্মিতে দেখা যায়। যে ছালগুলি গোলাকার পেন্সিলাকতি 
সেইগুলিই বেশ দরে বিক্রয় হয়। প্রতি বংসর এক গাছ হইতে ছাল সংগ্রহ হয় ন৷ 
এক বৎসর অন্তর বথোপযুক্ত ছাল সংগ্রহ হয়। ষে ছালগুলি ফাটিয়! বক্র হইয়া যায় 
এবং বৃক্ষ হইতে খসিয়। পড়িবার উপক্রম হয়-_সেইগুলিই সংগ্রহের উপযুক্ত । এক 

একর একট| বাগান হইতে প্রতি বংসর ১০০ হইতে ১২০ পাউগু দারুচিনি সংগ্রহ 

হইতে গারে। চীনদেশেও দারুচিনির আবাদ আছে। দক্ষিণ ভারতে মালাবার, 

কানাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে 0. 26519019517 দারুচিনি ও উত্তর ভারতে 

সতদ্র হইতে ভুটান পর্যযভ্ত 0. ?'8107819, দারুচিনির জঙ্গল আছে। দারচিনি পাতা 

ইইতেও সুগন্ধ তৈল নিষাধিত করা হয়। 
তেজপত্র (0172090101501)) 60101919200. 0177817)01)011), 0700516011001))) 

দারুচিনি ও তেজপত্র এক বর্গীয় গাছ, কেবল বর্ণগত বিভন্নতা আছে । যেমন দারুচিনি 

বর্ণে ব্রাঙ্গণ এবং তেজপন্র বর্ণে শুদ্র। হিমালয়ের মধ্যেদেশে ইহারা জন্মায়। ৩০০ 

হাজার হুইতে ৭৯০০ ফিটু উচ্চ পর্বতমালায় তেজপাতার বন আছে। তেজপাতা 

পর্ধতবাসে অত্যন্ত হইলেও নিম্ন সমতল সরস ভূমিতে আসিয়৷ নিশ্রান্ত অস্থৃবিধা বোধ 
করে না। বাঙলায় নানাস্থানে ইহা! বহুশাখা বিস্তার করিয়! সুন্দর সুঠাম দেহ ধারণ 
করিম আছে। তেজপাতার ফুলের গন্ধও মনোহর । আমাদের কবিকক্সনার তমাল 
কিন্তু এই তমাল নহে। সে তমালের নাম [01951951095 190)15, (00009106058) 



১৬১৮ ধধক-_-মাশ্থিন, মি টি ১৬শ খণ্ড | 

এ ..  এজজি. ০. পদ -% এর» পলি * দ্র রক লা বারানাজা ভারা ররর রা রাহা ১ ৯ শত পি শি লস সি সি -পস্ট পাও শত জী তি সত পি লী পি সিস্ট পেশ জপতে আপি ভীত তি পক সি পি 

গাছগুলি বড় সুন্দর ৷ বুন্দাবনে এই তমালের বন আছে। এই তমাল পাতার সহিত 

সৌসাদৃশ্তবশতঃ তেজপাতার নাম তমাল হইয়।ছে-। রন্ধনে ও মিইান, পক্কান্ন, পলান্না দিতে 

ইহার পাতা ব্যবহার করা হয়। 

পিয়াজ রম্ুন--আঁদা যে হিসাবে রন্ধনের, কিবা চ।টুনি, আচারাদি প্রস্তুতের 

মশালা, পিয়াজ, রম্থন, লিককেও সেই হিসাবে মশালার মধ্যে ফেলা! বায় নতুবা ইহা 

বস্ততঃ তরকারি বিশেষ । বেনের! যদি ব! রম্গুন মশাল বলিয়া দোকানে রাঁখে কিন্ত 

পিয়াজ কখন রাখে না। খাগ্ঘরূপে যাহার সতন্ত্র ব্যবহার চলে তাহাকে সবজী বলা 

যায়। পিয়াজ, রম্থুন, আনু প্রস্থৃতি তরকারির মত সিদ্ধ পক করিয়া খাওয়া যায় 

কিন্ত মশালার এর প্রকার ব্যবহার বিরল। ধনে হলুদ লঙ্ক। দারুচিনি কিতা আদা কেহ 

কখন সিদ্ধ পক করিয়া খাদ্য হিস।বে ব্যণহার করেনা । কিন্তু পিয়াজাদি ব্যঞ্জন ও 

আচার প্রভৃতি স্থুপ্ৰাণ সুন্বাছু করে বলিয়া ইহাদিগকে মশালা৷ বলিয়াও ধর! যায়। 

শাদা ও লাল পিয়াজ 

উত্ভিদশান্ত্রে পির্নীজ, রসুন, লিক, আসপারেগাস লিলিয়াদি বর্গের অন্তর্গত 

স্থতরাং ইহাদের চাষ প্রণালী প্রায় একই ধরণের । 

মৃত্তিকা-_বিশেষ সারযুক্ত হাহ! দোক্ীস মাটি। চাঁষের জমী ছায়াবিহীন স্থানে 

নির্বাচন কর। উচিত এইমাত্র । 

রসুন (0811০) পলাওু ও রসুনের আবাদ প্রণালী একই প্রকার। ইহার চাষের 

'জন্ত মাটি উচ্চ ও হাঁন্কা হওয়। আবশ্যক । আবাদের সময় আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে 
চল 

বর্ষা শেষ হইয়। গেলে জমীতে রন্থুন বসাইতে হুয়। 



৬ষ্ঠ সংখ্য। | ] তামাকেন চাষের উন্নতি শিধান ১৬৯ 
পচ শীত তত আত ২ শান 

 গদিনা__গদিনার মূলের ও পাতার গন্ধ রলুনের হয়| মূল হইতে ইহার গাছ 
জন্মে। মূল তরব্ণশরিতে ব্যবহৃত হয়। আশ্বিন, কাঞ্ডিক নাসে ইহার মুল জমিতে 
লাগ।ইতে হয় কিন্তু শীত প্রদেশে ফাল্তন হইতে বৈশাখ মাস অবধি মুল পুতিবার সময়। 
আবাদ প্রণালী পিক্াজ বা! রগ্থুনের মত। পৌষ মাসে ইহার মূল বা কালি খাইণার 
উপযুক্ত হইতে পারে । 

লীকৃ-_চাষের সগন্ন আশ্বিন, কাণ্তিক মাস। চাঁবের এখ।ণী পিয়াজ রঙ্থুনের 

মত। 

তামাকের চাষের উন্নতি বিধান 

(শিল্প সমিতি প্রবন্ধ অবলম্বনে শ্রীযুক্ত শশিভুবণ মুখোপাধ্যায় লিখিত) 

চাষের সকল বিভাগেই পাশ্চাত্য জগতে এত নূতন উন্নত্র প্রণালী অন্ধস্থত হইতেছে ও 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবপ্তিত হইতেছে, বেহেতু পুরাতন যেমন তেন উপায়ে চাষ করিলে সেই 
চাষোতপন্ন দ্রব্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কখন আমল পাইতে পারে না । আমাদের দেশ 
কষি-প্রধান দেশ) অ[মাদের দেশের প্রধান কর্তব্য, সঞ্চয় হইলেও আধুনিক জীবন-যাত্রা- 
নির্বাহ-উপবোগী পদার্থ সমস্তই আম!দের দেশে পাওয়া যাঁয় না বণিয়্া পরদেশের সহিত 

আদান প্রদ।নের স্বন্ধ প্রমুক্ত রাখিতে আমরা বাধ্য । শিলিজীত ও সোণা রূপা লোহা 
প্রন্থতি খনিজ পদার্থ কিছু কিছু আমাদের পরদেশ হইতে লইতেই হইবে, এবং তৎপরিবর্তে 
অন্মদ্দেশনুলভ কৃষিজাত দ্রব্য পরদেশকে দিতেই হইবে । কিন্তু যদি পরদেশ জাত কবিজাত 

দ্রবোর সমকক্ষ দ্রব্য আমরা উৎপন্ন করিতে না পারি তবে আমরা কখনই লাভবান 

হইতে পারিব না। পুরাতন যেষন তেমন চাষে কৃষিদ্রবা ত ভালো হরই না, অধিকন্থ 

উৎপন্ন পরিমাণের অনুপাতে অন্তদেশ অপেক্গা খরচ বেশি পড়ে, খারাপ জিনিষ বেশি 

দাস দিয়। লইবার গরজ্জ কাহারে! নাই, অতএব সংশোধন উপায় করিতে না পারিলে 

প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনিবার্ধ্য | এই জন্ত চাল, গম, চা, পাট, তাম।ক, প্রভৃতি 

সকল কৃষিবিভাগে চাষপদ্ধতি পরিবর্তন ও উন্নতি অত্যাবশ্তক হইয়াছে । বে শস্তের 
চাষ করিতে হইবে তাহা! কোন দেশে অধিক গৃহিত হয় তাহা! জানিয়৷ সেই দেশের উপযোগী 

করিয়। উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেই প্রকৃত লাভবান হওয়] ঝায়। সকল কৃষিদ্রব্য 
অপেক্ষা তামাকের চাষ অন্তান্ত দেশে এমন উন্নত হইয়াছে যে শীন্ব ভারতে ইহার চাষের 

উন্নতি না করিলে এই ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমেরিকার যুক্তর'জ্যের 
২৯ 



১৭০ কষক-_আখিন, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড । 
"৯ এলসি ঠাপা লিল শত এ ৬ তি বসি ওসি. অক সপ ৯ সী আলি রি বি চর সি ১ সি পিরিত সসিডা এসি সস সর স্পট 

অনুষ্ঠিত প্রণালী আমাদের দেশেও ্রবস্তিত করা৷ নিতান্ত আবস্তক হইয্নাছে। তামাকের 
পাতা এক প্রকারের হইলে আদৃত হয় ; কিন্তু নানাপ্রকারের পাতা একত্র করিয়া কোন 
থরিদার লইতে চাহে না। 

এক রকম পাতা উৎপন্ন করিবার উপাঁয়-_-সগোত্রে বিবাহ অপেক্ষা 
ভিন্নগোত্রে পাত্র পাত্রীর সংযোগ ঘটিলে সন্তান সন্ততি ভাল হয়। তামাক কিন্ত প্রাকৃতিক 
ব্যাপক নিয়মের বহিভূত, তামাকের আত্মপরাগনিষিক্তপুষ্প হইতে যেমন উত্তম সমগুণময়, 
সতেজ পাতা প্রচুর জন্মে, পরসঙ্গমোৎপন্ন গাছ হইতে তেমন হয় না। বিশেষ উদ্দেস্ত বা 
বিশেষ দেশের উপযোগী করিয়৷ তামাক উৎপন্ন করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে মনোযোগ 

আবশ্তক--(৫১) সধত্র পরীক্ষার দ্বারা ক্ষেত্রে, বাঞ্চিত গুণসম্পন্ন চারাগুলিকে নির্বাচন 

কর! এবং (২) সেই চারাগুলিকে বীজের জন্ট রক্ষা কর! এবং অপছন্দ অকর্্মণ্য নিকৃষ্ট 

চারার পুষ্পরাগ যাহাতে নির্বাচিত চারাগুলির পুষ্পমধ্যে নিষিস্ত হইয়া সাহ্বধ্য উৎপাদন ন৷ 

করিতে পারে এজন্ঠ হান্কা অথচ দৃঢ় কাগজের হুঙ্গি তৈয়ার করিয়। নির্ব্বাচিত চারার 
ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া । ইহাতে বহিঃসঙ্গম নিবারিত হইবে । আত্মপরাগ নিষেক 

দ্বারা তামাকের যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহা সাহ্বর্যয-বিরহিত ও বাঞ্চিত গুণসম্পন্ন হইবে। 
আমেরিকার চাঁষবিভাগের বিবরণীতে এই বিষয়ে অনেক মুল্যবান উপদেশ প্রদত্ত 

হইয়াছে, তাহার সামান্য অংশের ভাবার্থ মাত্র এখানে লিখিত হইতেছে । কৌতুহলী 
পাঠক ব! ইচ্ছুক চাষী সেই বিবরণী পুস্তিকা পাইতে অভিলাধী হইলে নিয়লিখিত 

ঠিকানায় আবেদন করিলে পাইবেন £-_ 
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যে ক্ষেত্রে তামাক প্রতিবংসর উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রের কোন অংশ অনুর্বর হইলে 

চাষী তাহা সহজেই ধরিতে পারে এবং সার দিয়া বা চাষের পাইট 'করিয়! জমির সে 

দোষ সংশোধন করিয়। লওয়! যায় । জমি সর্বত্র সমান উর্বর হইলেও তামাকের চারা 

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝ! ঘায় ষে সর্বত্র চারা ঠিক এক প্রকারেরই হয় নাই। 

তামাক পাতার সংখ্যা, আকার, পাকিবার সময়, ফুলেরগঠন ও আকার প্রভৃতি সকল 

গাছে সমান দেখা যায় না। সমগুণসম্পন্ন তামাক পাতা৷ উৎপয্প করিবার পক্ষে এই 

সকল ব্যাঘাত উপেক্ষনীয় নহে। তামাকপাত। বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইলে, একত্র 

বিক্রয় করিলে দাম হয় না, বাছিয়! বিক্রয় করিতে গেলেও খরচ ও শ্রম পোষায় না। 

অতএব একই ক্ষেত্রে যাহাতে ০০ তামাকপাত৷ উৎপন্ন হয় তাহারই চেষ্টা কর! 

উচিত। 

তামাকপাতার অসমতার প্রধান কারণ, পারস্পরিক সঙ্গম ; উদ্ভিজ্জ জগতেও জীব 



৬ষ্ঠ সং যা] তামাকের চাষের উন্নতি বিধান ১৭১ 
শর সিন শা লিলি তিল পস্টিতিি পা কপি পিন্পিতিসি্িসপি পিসির সিসি সণ সরা ও 

জগতের মত পুং ওস্ত্ীজাতির সঙ্গম ব্যতিরিক্ত সন্তান উৎপন্ন: হয় না। পুং পুষ্পের পরাগ 

স্ত্রী পুম্পের গর্ভ কেশরে নিষিক্ত হইলে তবে সন্তানত্রণ অর্থাৎ বীজ জন্মে। পারস্পরিক 
সঙ্গম অর্থে এক গাছের পুং পুণ্প হইতে পরাগ অগ্তগাছের স্ত্রী পুণ্পে নিষিক্ত হুওয়! বুঝিতে 
হইবে। পারম্পরিক সঙ্গমোৎপন্ন উদ্ভিদ, সাহ্র্ধ্য প্রাপ্ত হয়, সন্তান পিতা বা মাতা 

কাহারো মতনই হয় না। এজন্য সম্করবীজ ফসলের সমতা পাইবার পক্ষে বিস্ষকারী। 

ক্ষেত্রে পতঙ্গ ঝ৷ বায়ু দ্বারা এক ফুল হইতে অন্ত ফুলে পরাগ বাহিত হয়; যে সকল 

চারা অকর্ণা তাহার সহিত ভালে! গাছের সঙ্গম হইলে সঙ্কর সন্তান উদ্দেশ্ত-উপযোগী 

ভালে হয় না। ছুইটি ভালো গাছের সঙ্গমোৎপন্ন সন্তানও অনেক সময় অকর্ণ্য 

হুইয়া পড়ে। ভাল ভাল কয়েকটি চারার ফুল রাখিয়া সকল গাছের ফুল ফুটিবার পূর্বেই 
কুঁড়ি থাকিতেই ভাঙ্িয় দিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় না। অন্ত চারার হয়ত একটি 
অপময়ে ফুল ফুটিয়। সকল গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া দের। এইরূপ পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা 
বহুবিধ চারা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । 

তামাকের অপসমতার আর একটি কারণ অপরিপক্ক বীজ ব্যবহার । বীজ ভাল করিয়। 

পাঁকিবার পূর্বেই ফসল কাটিয়া ফেলা হয় । অপরিপক গুটি গুলি মাড়িয়া বা হাতে রগড়াইয়া 
বীজদান! বাহির কর! হয়। পুষ্ট বীজের সহিত অপুষ্ট বীজ মিশিয়া যায়; সেই মিশ্রিত 

বীজ উপ্ত হইলে প্রথমে অপুষ্ট বীজ হইতেই সতেজ চার! নির্গত হয় ; এবং যে চার! প্রথমে 
নির্গত হয়, তাহাই উঠাইয়। ক্ষেত্রে পুনর্বপন করা হয়। এই চারার পাত ছোট, কর্কশ, 

কোকড়ান ও অকেজো হয় । অপুষ্ট বীজের চারা নানাবিধ রোগাদি দ্বারাও আক্রান্ত হইয়া 

থাকে । 

জমিতে অত্যধিক সার প্রয়োগ করিলেও তামাকপাতার অসমতা৷ ঘটে। সারালো 

জমির পাত! খুব বড় হয়, কিন্তু রঙ, গন্ধ ও তেজ ভালো হয় না। সার দিয়া প্রচুর ফসল 
পাইবার ইচ্ছা করিলে বীজ নির্বাচনে বিশেষ সতর্ক না হইলে বাঞ্চিত ফসল পাওয়া 

চঙ্ষর। 
জমি ব আবহাওয়ার পরিবর্তনেও তামাকপাতার অসমত ঘটে । গরম দেশ হইতে 

গ্রীতের দেশে বীজ লইয়া গেলে ফসল সমান হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজগুলিকে 

সেই দেশে আবহাওয়ার অভ্যস্ত করিয়! লইলে পর বাঞ্চিত ফল পাওয়া যায়। 

জমিতে যেগুলি উৎকৃষ্ট চার! থাকে সেইগুলি রাখিয়া অপৰ্ষ্টগুলি নষ্ট করিয়া 

ফেলিতে হয়। উৎকৃষ্ট চারার সন্ততি নিতান্ত অপকৃষ্ট হয় না । ক্রমাগত এইরূপ সব 

ংজনন দ্বার। উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। 

পারম্পরিক সঙ্গম দ্বার নান! প্রকারের তামাক উৎপন্ন করা যাইতে পারে । ছুইটি 
উতকষ্টজাতীয় চারার সাহ্বর্ধ্য সাধন করিয়া দোষশূন্ত উৎকৃষ্ট চারাও উৎপন্ন হইতে দেখা 

গিঘ্াছে। পারম্পরিক সঙ্গম দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়টি 

এ ভিলা বি ই আর ঈিঞা আগা আজ - পি ভা ও ক টি পরি অপি ওটি ছল পন এরি, / টি পির 



১৭২ ক্ষক-স্্মা বন, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
পদ প্সিলিট লিশি সি সি শীট ৪ সি সিটি শিস ০৩ পেস্ট হা সস এ. ছকে চে তা লি তোপ উপ দল, এক পি পি লে, উদ্ছি ০০১ তা সিসির ০৭ ৯ পেস্ট লি পলিসি লিস্ট তত ৮৮ লতি পাপ পল ৯ 

অসিত হইতে গারে-পথে সকল কুল ১২১৩ ঘণ্টার মধ্যে ছু সম্ভব সেইগুলি রাখিয়া 

আর দকল ফুলের বৃতি (বাঁটির মত অংশ বাহার উপর ফুলের পাপড়ি থাকে ), প্রস্ফুটিত 
. ফুল, কুঁড়ি ছিড়িয়া ফেলিতে হয়। অবশিষ্ট ফুলগুলি সমস্বে প্রস্দুটিত করিয়া খাসি করিয়! 

দিতে হয়, অর্থাৎ চিমট। দিয়া ধরিয়া! কাচি দিয়া পুষ্পকেশরের শিরোভাগ কাটিয়৷ পরাগ- 

কোম় দূর করিয়। দিতে হয়। বৈকাল বেলা খাসি করিতে হয়। খাসি করিয় 

কাগজের ঠুপি দ্বার! ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হয়, যেন পতঙ্গ প্রভৃতির দ্বার! অন্তপুণ্পের 
রেণু পুষ্প মধ্য নিষিক্ত না হয়। পরদিন প্রাতঃকালে খাদি কর! ফুলগুলিতে পরাগ- 

নিষেকের সময় হয়; কিন্তু কেশরের ডগায় মাঠালে। রস সঞ্চিত হইয়াছে কি না দেখিয়! 

প্রতিপুষ্পে পরাগনিষেক করিতে হয় । পুং চারা হইতে নরুণের ডগায় করিয়া পরাগ লইয়! 

কেশরোদগত আঠালে! রসে লাগাইয়। দিতে হয়। তুলি বাঁ তুল! দ্বারা পরাগ দিলে সমস্ত 
পরাগ নিঃশেক করিয়া দেওয়া যায় ন! কিছু ন| কিছু তুলিতে লাগিয় থাকে ; ইহাতে ভিন্ন 
ভিন্ন গাছে? পরাগ একত্র মিশ্রিত হইয়। অবাঞ্চিত সান্ধ্য উৎপন্ন করিতে পারে । নরুণ 

দ্বার পরাগনিষেক করিলে প্রত্যেক বারেই নরুণ পরিষ্কার করিয়া লওয়! যাঁয়। পরাগ 

নিষিক্ত হইলেই ফুলগুলিকে কাগজের ঠুলি দিয় ঢাঁকিয়! দিতে হয়, এবং যতদিন ন! 
বীজ বাধে এবং পারম্পরিক সঙ্গন সম্ভাবনা তিরোহিতি হয়, ততদিন ফুল ঢাকিয়! 

রাখিতে হয়। 

তামাকের একট। বীজগুটির মধ্যে বহু বীজদানা! থাকে । নির্বাচন দ্বারা বীজ সংগ্রহ 

করিলে যাভিলধফিত ফসল উৎপন্ন করা কঠিন হয় না। সাধারণ আকারের একটা 

বীজগুটির মধ্যে ৪০০০ হইতে ৮০০০ বীজ দান| থাকে এবং একট! গাছ হইতে ৫ লক্গ 

হইতে ১০ লক্ষ বীজ দান। পাওয়া যায়। এই অসংখ্য বীজের মধ্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট বীজ 

বাছিয়া লইলে স্থফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা । যে চারার পাত৷ বড় বা সংখ্যায় অধিক 
হয় তাহাতে বীজ অল্প হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত গাছ যে বীজ উৎপন্ন করে 

তাহা! একট| ফসলের পক্ষে যথেষ্ট । ভাল গাছের বীজ লইয়৷ পারস্পরিক সঙ্গম রোধ 

করিয়! চাষ করিলে অত্যুতৎকৃষ্ট তামাক পাওয়। যাইতে পারে। 
তামাকের ব্যবচার--ভারতবর্ষে প্রায় অনেক স্থানেই তামাক পাতা৷ কুটিয়৷ তাহাতে 

গুড় মাথাইয়া পচাইয়। তামাক প্রস্তত কর! হয় এবং এই প্রকারে প্রস্তুত তামাক হুকায় 

সাজিয়৷ ধুমপান করা হইয়। থাকে। ইহার জন্ত যে তামাক নির্বাচিত হয় তাহ স্বাদে 
গন্ধে ভাল হইলেই হুইল এবং তাহাতে তেজ থাকিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু চুরুটের 
তামাকের আরও অনেক গুণ থাক চাই__ 

(১) তামাক পাতাগুলি বেশ নরম ও নমনীয় হইবে ; 

(২) ত'মাকের পাতাতে কোন রকম অতৃপ্তিকর গন্ধ থাকিবে না; 

(৩৬) হামাক পাতা যাহাতে স্ঘ্রাণ হয়? 



ড্ঠ সংখ্যা। ] তামাক চাষের উন্নতি বিধান ১৭৩ 
- প্রা এজ স্পা পি পটাপিসএতা ৭- লিিনিকউলি ঠী পপি সিন ০ পল, লস্ছি- এত পি শালা নু 7.8 ভিত ই 

৪) তামাক পাত। বেশ রহিয়া পুড়িবে; 

(এ) গামাক পাতার রঙ ভাল হুইবে। 
এই জন্ত তামাকের বীজ নির্বাচনের দিকে এত দৃঢ়দৃষ্টি রাখিতে হয় এনং চাষের 

এত তাদ্বর করিতে হয়। 

তামাকপাত। ক্ষেত হইতে সংগ্রহ করিয়৷ ঘরের মধ্যে না শুকাইলে খারাপ হইয়া যায়, 
তাহার স্বাদ গন্ধ নষ্ট হয়। ঘরের মধ্যে দড়ি বা! তার ঝুলাইয়! তামাক পাত শুকান হয়। 

অবগ্কমত অগ্নির উত্তাপ দিয়! তাহাতে রঙ ধরান হইয়। থাকে । অগ্নির উত্তাপ দেওয়া 

নুকৌশলে সংসাধিত না হইলে তামাক খারাপ হইয়া যায়। তামাকপাতার রগ করা শেষ 

হইলে ডাট! হইতে তামাক পাত ভাঙ্গিয় লইয়া ছে!ট বড় মাঝারি অনুসারে বাছিয়া 

থাকে থাকে গাদি দিতে হইবে । গাদিতে তামাক পাতাগুলি জণতে জাতে বসিলে তবে 

সেগুলি সিগ।র ব! সিগারেট প্রস্ততের উপযোগী হইবে । ভারতবর্ষে ও ব্রঙ্গদেশে তামাক 

হইতে যে চুরুট প্রস্তুত হয় তাহাতে কলৰল যন্ত্রাদির ব্যাবহার খুবই কম। কাঠের এক- 
খানি ছোট তক্তা, একখান! কাচি, আড়াই তিনসের ভারি একখানি সমতল পাথর 

মন্ত্রের মব্যে এই কয়টি তাহাদের প্রয়োজনে আসে। প্রথমে তামাক পাতার মধ্য শির 

ছি'ড়িয়। পৃথক করিয়া লওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে যাহ! চুরটের আবরণ হবে এবং যাহা। চুরুটের 
মধ্যেয় তামাক হইবে ভাল মন্দ বাছিয়। পৃথক করিয়। রাখ! হয়। অতঃপর আবরণের 

শিমিন্ত রক্ষিত পত্রগুলি লইয়া গোন্াকারে পাকইয়া এক একটি বাগ্ডিল প্রস্তত 

করিবার প্রয়োজন হয়। ইহাতে পাতার কেকৃড়ীন ভব অনেকটা শোধরাইয়৷ রাখিয়! 

থাকে । অবশেষে প্রস্তরথণ্ড দ্বারা বাণ্ডিলগুলি পিটিলে পত্রস্থিত নীরা চাপে চেপ্টাইয়। 

যায় এবং পাতা চুরুটের আবরণেরপক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয় এবং আবরণ জড়াইতে 

কোন কষ্ট থাকে না। চুরুটের মধ্যে ব্যবহারের নত তামাক পাতাগুলি হইতে কেবল 
মাত্র মধ্য নীর ফেলিয়৷ দিয়! এক একটি পেন্সিলের মত বর্তলাকারে সাঙ্গাইযা 
অপেক্ষাকৃত অনাহ্থণ পাতদ্বার ঢাকিয়। অবশেষে বহিরাবরণের জন্য প্রস্তত তামাক 

পত্র দ্বারা মাবৃত করিবার জন্য রাখিয়৷ দেওয়৷ হইয়া থাকে। 

ইংল,ও এমেরিকার অধিকাংশ চুরুটই কলে প্রস্তত হয়। কিন্তু কলে প্রস্তত চুরুট 
অপেক্ষ। হাতে প্রস্তুত অনেকাংশে ভাল । কলে প্রস্তুত চুরুটের মধ্যে তামাক চাপাধিক্য 
হতু অনেক সময় ঠিক সমভাবে পুড়ে নাঁ__কিন্ত হাতে গ্রস্থত চুরুট সাবধানে গ্রস্ত 

ংইলে খুব ভালই হয়। | 

গর সপ পর পর.» ০. * পর -পেসপা শাশশিশসিস্সী শী স্পা শিপ সং 

কলেজের পরীক্ষোতীণণ নি স্বিদ, বঙ্গবাপী কলেজের 

প্রিন্সিপাল ক জি, দি বন্ধু এম, এ, প্রণীত। রূুমক 'জাকিল। 

শশী পিসী পপ পপ” সপ বর অপ জর 



১৭৪ কৃষক-_ আশ্বিন, ১৩২২ [১৬শ খণ্ড । 

সাময়িক কৃষি সংবাদ 
গুজরাটে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে, এতকাল গুজরাট হইতে বোম্বাই সহরে 

গবাদির ঘাঁস খড় চালান করা হইত। এক্ষণে ত খড় গুজরাটের ছুতিক্ষপীড়িত অঞ্চলে 
পাঠান হইতেছে । বরোদাষ্টট বোন্বাই হইতে ৬০ হাজার টাকার খড় ক্রয় করিয়াছেন 
বলিয়! শুন! যাইতেছে। 

০০০ পসপ আত আত 

_ গোধুম কনেফারেন্ন__দিমলায় গোধুম সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ সমিতির কার্যে যোগদান এৰং দেশে মজুত গোধুমের 

হিসাব দাখিল করেন। ভারত গবর্ণমেন্ট এই সভায় গোধুমের বাজার সম্বন্ধে আলোচন! 

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার! এ বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা 

এখনও জানা যায় নাই। গোধুমের ভাবী ফসল কিরূপ হইবে তাহ! ন| জানিয়া সম্ভবতঃ 
কর্তৃপক্ষ গোধুমের ক্রয় বিক্রয় ও রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ে অবলঘিত নীতির পরিবর্তৃন 
করিবেন না, অনেকে এরূপ অনুমান করিতেছেন 

বৃষ্টি ও শম্ত-__উত্তর ভারতের শস্তের অবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বে সপ্তাহিক বিবরণী 
প্রকাশ করিগছেন, ভাহার সংঙ্গিপ্ত মন্ত্র মে, রাজপুতনায় কিঞ্চিৎ বৃষ্টিপাত হয়ছে, 

কিন্ গবাদি গৃহপাঞ্দিত পশুর আহাধ্য তৃণাদির অবস্থা মন্দ । অনেক স্থানেই তৃণাদি 

ছুলভ হইরাছে। ইন্দে'র ও মারওয়াড় এজেন্দীতেও ভণাদির অভাব লক্ষিত হইতেছে । 

সংপ্রতি বৃষ্টিপাত হওয়াতে পঞ্চনদের পূর্বাঞ্চলে শন্তের অবস্থা অনেকটা! ভাল হইয়াছে। 

পশ্চিম পঞ্জাবের অবস্থা তাদূশ আশাপ্রদ নহে । বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ ও 
কাঠিঘ।ওয়াড় অঞ্চলে এখন ও বৃষ্টিপাত হয় নাই । এত্িন্ন ভারতের অন্তান্ত স্থান সমূতে 

শশ্তের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নভে | ভবে যুক্ত-গ্রাদেশে বন্। হওয়াতে স্থানে স্থানে 

শশ্তহানি ঘটিয়াছে। 

লক্ষৌয়ে বন্যা _লক্ষৌয়ের ভীষণ বন্ভ! হওয়ার “থ|রিফ” ফসল নষ্ট হইলেও এ 

বংসর রধিশন্ত প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে বলিয়৷ বুঝা! যাইতেছে । খেরী জেলায় বন্তার 

সবিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু লঙ্কৌ জেলায় তিনটা তহশীলেই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। 

লক্ষৌ তহণীলে গোমতী, মভিলাবাদে বেতা ও গোমতী নদীতে প্রবল বন্তা হইয়াছিল 
গোমতীর তীরবর্তী ২০ খানি গ্রাম একেবারে ডুবিয়! গিয়াছিল এবং ৪০ খানি গ্রামে জল 
প্রবেশ করিয়াছিল। বেতার তীরবর্তী গ্রামে ১৮৯৪ সালের বন্া অপেক্ষা! এবার বন্ার 

জল খুবই বাড়িয়াছিল। মহিন|চাদ ৩০০খানি গ্রাষের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, তন্মধ্যে 

একখানি গাম একেবারে জলমগ্ন হঈয়াছিল। দেখানে শহকর! ৮০ খানি কাচা ঘর 



৬ষ্ঠ সংখ্যা | বাকুড়ায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ১৭৫ 
৬৮৮৮ ০ সী তত পিটিসি তিক্ত ত৬ ০৯৮ তী দিল তো সতী রাস ততী ততো ভি টাকা তলা পাঁচ তাত তা ৪ «এ হব 

পড়িয়া গাছে: ; মোহনল।ল গংয়ে বন্ার প্রাবল্য অন্ন রহ তব? ৪০ খানি ঘর 

ভূমিসাৎ হইয়াছে । *জমিদারগণ বিপন্ন জনগণকে সাহাধ্য করিতেছেন, ডিস্টীক্ট বোর্ড 
সমুহের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে রাস্তার অদুবর্তী বৃক্ষ সমূহের শাখা প্রশাখা সকলে কাটিয়া 
লইতে পারিবে । উনাও নামক স্থানে ১৮ জন মারা গিয়াছে। ১৬৫০০ ঘর নষ্ট 
হইয়াছে এবং গবাদি গৃহপালিত পণ্ডও অনেক মরিয়াছে। কানপুরে প্রত্যহ ৫০* হইতে 

১০০০ কুলি গৃহ।দি নিম্মাণের কার্যে নিযুক্ত হইতেছে । 

বদ্ধমান কালী পাহাড়ী-__লোকের ধারণ। বর্ষার বৃষ্টির অভাব হওয়ার ধান 

ফসল আদৌ জন্মায় নাই বটে, কিন্ত সেই বর্ষার জল মজুত আছে, আশ্বিন কার্ডিকে 
দেবতা তাহা! ঢালিয়৷ দ্িবেন। ঠিক তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে । ১লা আশ্বিন 

হইতে উপযুপরি বর্ষার স্তায় কয়েক পিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়। গিয়াছে । তাহার পর মাবাঁর 

২ দিন “ধরণ” হইয়াছিল। অগ্ক আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়। আছে। শ্রীপ্রই 

বৃষ্টি হইতে পারে। এখন পুকুর, ডোবা ভরিরা ঘ|ইার আশ! হইরাছে। অন্নকষ্টের 
উপর জলকষ্ট হইবার তাদৃশ ভয় নাই । মধ্যমরাশি চাউলের দর এক্ষণে প্রতি মণ ৬/* 
টাক। দাড়াইয়াছে। মোটা চাউলের মণ ৬ টাকার কমে পাওয়! বায় না । আসান- 

সোল মহকুমায় বিস্তর কয়লা কুঠি এবং বিবিধ প্রকার কারখান! আছে বলিয়৷ লোকে 

এখনও উচ্চদরে চাউল কিনিয়া খাইতে সমর্থ হইতেছে সত্য, কিন্তু শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়ের 

যথেষ্ট অবনতি হওয়ার সকল কারবারেই লোক কমান হইতেছে । স্থতরাং অল্পে অল্ে 

লোকের অন্নকষ্ট দেখ! দিয়াছে । যাহার! কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করে, আজকাল 

তাহাদের সংসার চলা দুরূহ হইয়াছে । 

বাকুড়ায় ছুর্ভিক্ষের প্রকোপ-_দেশের অধিকাংশ লোকই আহারের কষ্ট 

পাইতেছে। বৃষ্টির অবস্থ! এরূপ যে, এখন পর্য্যন্ত পুকুর 'প্রভৃতি শুক্ষপ্রায়; বোধ হয় আর 
কিছুদিন জল না হইলে জলকষ্ট পর্ধ্স্ত আরম্ভ হইবে। একে ত জলের অভাবে অধিকংশ 
জমীই পতিত আছে, তাহায় উপর যে ছুই এক কিতা জমী বহু কষ্টে লোকে আবাদ 
করিয়াছিল, তাহাও জলাভাবে শুকাইয়া গিয়াছে । এ বংসর আদৌ ধান্ত জন্মিবে ন|। 

ইহার উপর গত বৎসর ধান্ত ভাল না! হওয়।র এখন হইতে সকলকেই ধান্ত বাড়ি 
লইতে হইয়াছে । কিন্ত আর বাড়িও পাওয়া যাইতেছে না। পুর্বে যাহ।র! অন্ত লোককে 
ধান্ট বাড়ি ও টাক! দাদন দিয়ছে এখন তাহাদেরই ধান্ত বাড়ি জুর্টিতেছে না, এই ত 

মধ্যবিত্ত লেকের কথ।। গরিব লোকদের অবস্থার কথ! বর্ণনাতীত। তাহাদের প্রত্যহ 
আহার জুটিতেছে না। এক একদিন তাহাদিগকেই উপবাসেই কাটাইতে হয়। 

এখানে চালের দর ছয় সের হইতে ৬।০ সাঁড়ে ছয় সের পর্য্যন্ত, তাহাও প্রায় পাওয়া 
যায় না। 



১৭, কৃধক-_আশ্বিনঃ ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড 

বঙ্গে আমনধানের অবস্থ।__কষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ উড গঠ 

গত বুধবারে কলিকাত৷ গেজেটে এই সংবাদ প্র করির়।ছেন মে গত বংসর ৪,৫২,৫২ 

১০০ বিঝ। জমিতে আমনধান হইয়ান্ছিল, বন্তমান বর্ষে ৪,৪৯,২১,০০০ বিঘা টি 

আমনধান ধপন করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রায় ১ কোট বিবা জমিতে আমনের চান বম 

হইর।ছে । বুষ্টিৰ অভাবে বদ্ধনান বিভাগের অনেক জমিতে ধান বপন করা হর নাঠ। 

বন্তাতে পুব্ববঙ্গের অনেক স্থান জলে ডুবিয়। আছে, সুতরাং সেখানকার অনেক 

জমিতে রোপণ অসম্ভব হইয়াছে । বাকুড়ার অবস্থা অতি শোচনীয় । গত বৎসর ১৭, 

8৪) ৫০০ বিঘা জমিতে আমন রে!পণ করা হইর়াছিল। বন্তগান বষে কেবলমাত্র €, ১৩, 

০০ বিঘথাতে ধান রোপণ কর। হইবাছে । অর্থাৎ অদদ্ধকের পেশা জনি পতি5 রহয়াছে 

ত্রিপুরা 2ভালায় গত বংলর ১৪১০০১০০ ০ €ব। নু তে, ॥ন পন করা হহযাছিগ, 

বর্তমাননর্ষে ২১৪২,৯০০ বিবাতে ধান রোর। হইয়াছে । কৃমি ভাগের ডিরেক্টর 

লিখিয়ছেন, ব্রাহ্মধবাড়ীতে খশতকর। ৯* ভাগ শশ্ত বন্াার নই হইয়াছে । 

বঙ্গে পাটের আবাদ ১৯১৫--৫শধ বিবরণী (বিগত ৫বংসরের চিপাব 

ধরির। দেখ! যাঁর যে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮৭১ ভাগ পাট বাঙল। দেশে 

উৎপন্ন হয়) 

বাঙলা দেশে বর্তধান বর্ষে পিভিন প্রদেণে নিন্নশিখিভ তাপিকান্গরূপ পাটের আব!দ 

হইয়ছে বলিষ। স্থির হইয়ছে-- 

বঙ্গদেশ-- | 

পশ্চিমণঙ্গ-- ৪৬৭১১৯৯ [| ৩১৫১৮৫৮ ১৪১১৪১ 

উত্তর রঃ ৮৫৫১৫১১ ূ ৩০ ১১৩১৪ ২৫০,৮৯৭ 

পূর্ব » ১১৫৪৯,৮৯৪ ১১১৫৮১৭৯৮ ৩৯১১০ ৯ 

কুচবিহার-- ৪৪১৪১ ২৭,৫৫৩ ১৬,৮৫৭ 

বিহার ও উড়িহ্)।-- ৩৩০১১১০ ১৮৮১০৯০১৪৯০ 
আদান __ ১১১,১৬০ ৪ [._ ৭৫৪০৩ ৃ ৩৬১,২০৩ 

মোট ৩১৩৫৮১৭৩৭ চা ২,৩৭৭১৩১৬ ১৭৭৩১৬ | ৯৮১১৪১২ 
! 
০১ 
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৬ষ্ঠ সংখ ] বঙ্গে পাটের আবাদ ১৭৭ 

বিগতবর্ষে যুরোপীয় যুদ্ধ আরম্তকালে পাটের দর অতন্ত কমিয়া যাওয়ায় বর্তমান 

বংসরে পাটের আবাদ এত কমিয়া গিয়াছে । বর্তমান বর্ষে পাট বোনার পর হইতে 

নিচু জমির পাট অনেক স্থলে বন্ায় নষ্ট হইয়াছে । 

ফলন-__ 

5 বজদেশ-. 

পশ্চিমবগ-_ | ১১৩৩৭১৬৯৮  - ৯১০৫১১১৯৯ ২৮৬,২৯৯ 

উত্তর , | ২,৭৩৪১৪৩৩ . ১১৯৭৫১৫৩৯ ৭৫৪১৮৯৪ 

পুর্ব ১ ূ ৫,২৩৫১৮৮৭ : ৩১৪৭৯১,১২৮ ১১৭৫৬,৭৫৯ 

কুচবহার-- ৃ ১৩৫,২৩৭ | ৭২১৩৫ ৬২১৯০ ২ 

বিহার ও উড়িষ্যা__ ূ ৭৮০১৭৮৭ : ৬৩৯২১৮৭-১ ৮৭১৯১৪ 

আদাম-- ৰ ৩০৭,৪৬৩ . ১৫৭,৪৫৯ ..১৫০১৯০৪ 

মোট 1১০১৫৩১১৫০৫ ; ৭,৪২৮,৭৩৩ ৃ ৩১,১০২১৭৭২ | ৃ ৃ 

দেশী পাট এ বংসর ভাল জন্মিয়াছে, উত্তরবঙ্গে মধ্যম রকন কিন্তু পূর্ববঙ্গের 

জলপ্লাবনহেতু পূর্বববঙ্গে পাটের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । 

শি পম সত | এপাশ আস ৩ ওত কপ ০ সপ আপ পিসী শী শিপ আর্ত প্+-৪০৯৪ 

গোপালবান্ধব-__ভারতীয় গোঙ্গাতীয উন্নতি বিষয়ে: ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাতা 

প্রণালীতে গো-উতৎপাদন, গোপালন, গো-রক্ষণ, গে-চিকিৎসা, গো-সেবা ইত্যাদি 

বিষষে “গোপাল-বান্ধব” নামক পুস্তক ভারতীয় ক্ৃষিজীবি ও গো-পালক সম্প্রদায়ের 

হিতার্থে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে তাহা গৃহপঞ্জিক1, রামায়ণ, 
মহাভারত বা কোরাণ শরীফের মত থ|ক। কর্তব্য । দাম ১২ টাকা, মাশুল %০ 

আনা। ধাহার আবগ্ঠক, সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্ত্র সরকার, উকীল কর্ণেল ও 

উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিস্ভালয়ের কৃষি-সদস্ত, বফেলো ডেয়ারিম্যান্স এসোসিয়েসনের 

মেম্বরের নিকট ১৮ নং রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর কলিকাতার ঠিকানায় পত্র 
লিখুন । এই পুস্তক কৃষক অফিসেও পাওয়া ঘায়। ফষকের ম্যানেজারের ন!নে 

পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পিতে পাঠান যায়। এপ্প পুস্তক বঙ্গভাষায় অগ্ভাবধি 

কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সত্বরে না পইলে এইরূপ পুস্তক . সংগ্রহ হতাশ 

ঈইষ।র 'অত্যধিক সস্তাবন। | 

২২ 



১৭৮ কষক-_আশ্বিন, ১৩২২ ৃ ১৬শ খণ্ড 
০ উর টি ১১৩ পাতিল লী শী 062৩৯ গালি ৯, ছি লি ২৭ পতীসিলাসিশলি % তাসিএতলিছি তি পিসি 

আস্মিন, : ১৩২২ সাল। 
আতা তর  স্ ৮ ০০ হত শা শাস্প শা ৩৩ চে সপ সি কাত 

উরি পপ সপ পাপন ৬ সস জুস পা তত ও ও ০০০ আপ প্র ারিপা  জ প ০ পা শপ আত এ এ ০ জা আজ সব 

আসামের রেশম-শিণ্প 

সম্প্রতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র বন্ু প্রণীত আসাম দেশে রেশম-শিঞ্ল 

সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে এড়ী, 
মুগা ও পাট রেশম চাষের বর্তমান-প্রচলিত পদ্ধতি, রেশম সুত্র ও বস্ত্র বয়ন, আনামের 

বিভিন্ন স্থানে রেশম ব্যবসায় ও ভবিষ্যতে তাহার উন্নতির উপায় প্রভৃতি বিষয় বিশদ ভাবে 

আলোচিত হইয়াছে । পুস্তিকাটি যে সময়োপযুক্ত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই 
এবং পৃস্তিকায় বিবৃত তথ্য সমূহ সংগ্রহে গ্রন্থকর্তাকে বে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে 

হইয়াছে তাহাও পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমর! এস্কলে পুস্তিকার মুখা বিষয় 
গুলি সমালোচন! করিলাম । 

কত কাল হইতে যে আসামে রেশম শিল্পের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে তাহা ঠিক নির্ধারণ 

করা যায় না। পাট অর্থাৎ তত পোকা প্রন্থত রেশম যে আসামে অন্য দেশ হইতে 

প্রবন্তিত হইয়াছে তাহ! সহজেই অন্থমান কর! যায়। কেহ কেহ বিবেচনা করেন ষে 
ৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় রেশম প্রথমে আইসে । এখনও পর্য্যস্ত ইহার চাষ 
যুগী অথবা কাটনি জাতির মধ্যে আবন্ধ; অপর কোন হিন্দু জাতি সামীজিক লাঘবতার 

ভয়ে ইহার চাষ করে না। কিন্তু এড়ী ও মুগা সম্বন্ধে এপ কোন অনুমান কর! যায় 
না। এড়ী ও মুগা কীটের অতি ঘনিষ্ট সম্পকীক্প কীট আসামের অরণ্য অঞ্চলে পাওয়া 
যায়। ইহারাই সম্ভবতঃ বর্তমান গৃহপালিত কীটের পূর্বব পুরুষ। এড়ির চাষ ভারতের 
অন্তত্র ছুই একটি স্থানে দৃষ্ট হইলেও এড়ি ও মুগ!, উভয়কেই খাঁটি আসামী রেশম বলিতে 

পার! যায়। মুগার চাষ আর কোথাও হয় না। বিদেশে এই ছুই জাতীয় রেশম আসামী 

রেশম নামে প্রসিদ্ধ অতি পুরাকাল হইতে যে আসামীগণ এই ছুই জাতীয় রেশম 



৬ষ্ঠ সংখ্য। | ] আসামের রেশম-শিল্প ১৭৯ 
স্পট উর হী * পরি জি কলি উপ পকি ১ ০৪ সি পাত ৭ ক সি সি এরি সিপ্িলী তা ২৩ স্টপ অপি পল ৬ রি 5 ভোসছিতাস্সি তত পপি পি স্পা পা সানী সি রঃ 

উৎপাদন করিয়া আগিতেছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায় রেশমী বন্ত্ে 
প্রচলন 'আঙ্গকাল অনেক কমিয়া গেলেও, রেশম উৎপাদন ও বস্ত্র বয়ন এক নুরম! 

উপত্যকা ব্যতীত আসামের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
ব্যবসায়ের আধিক্যে এবং চাষের ব্যান্তিতে এড়িকেই নাসামের সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম 

বলিতে পারা যায়। আসাম অঞ্চল ছাড়া ইয়াও উত্তর বঙ্গে বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি 

জেলায় এড়ির চাষ বিস্তৃত হইয়াছে । আসামে এড়ির চাষের প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকার দক্ষিন ও উত্তর সীমাংশ। উত্তরে কাছাড়ী ও মেচগণের মধ্যে ও দক্ষিণ সীমায় 

কাছাড়ী, ত্রিপুরা, রভা, সিংটেং ও গারো! জাতীসমুহের মধ্যে এড়ী উৎপাদন বহু প্রচলিত। 

স্থানে স্থানে এড়ীর চাষই প্রজাগণের রাজস্ব প্রদানের প্রধান উপায় । 

তত ও মুগ! গুটির সহিত এড়ী গুটির পার্থক্য এই মে ইহা চতুঃপার্শে বন্ধ নহে। 

একদিকে গুটার কিয়দংশ উনুক্ত থাকে। এ পথ দিয়াই পতঙ্গ বহর হইয়া যায়। 
সেই জন্য তুলার স্তায় এড়ীর সুত্র নিষ্কাষণ ও বয়ন করিতে পারা যায়। এড়ীর গুটি 

চুই প্রকার ১ম ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও ২য় ফিকে রক্তবর্ণ ( শুরকির রং)। একই 

কীড়া ছুইপ্রকার গুটিতে পরিণত হয় এবং বর্ণের পার্থকোর মূল কারণ কি তাহ! এখনও 
স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই । পুষার কীট তত্ববিদগণ অনুমান করেন যে বহুকাল পূর্বে বন্য 
ও গৃহ পালিত এড়ীর সংমিশ্রন হইয়াছিল এবং উক্ত সঙ্কর জাতীয় কীট হইতেই দ্বিবিধ 
বর্ণের গুটি প্রাপ্ত হওয়া! যায়। বংসরে এড়ীর ক্রমান্বয়ে সাতটি বংশ উৎপার্দিত হইতে 
পারে কিন্তু কাধ্যতঃ দুইটি বংশ অর্থাৎ আশ্রিন-কান্তিক 'ও ফাল্তন-চৈত্রের কীট লইয়াই 
চাষ হয়। এডরী কীটের প্রধান থাগ্ রেড়ীর পাত।-_তাহা পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে না পাওয়া 

গেলে কেসের গাছের পাত! । এতগ্তিন্ন সিমুল আলু, গোলঞ্চ চাপা, গান্তার, প্রভৃতি 

গাছের পাতাও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এগুলি প্রশস্ত খাছ নহে এবং ইহাদের ব্যবহারে অনেক 

সময় কুফল ফলিয়া থাকে । 

সমস্ত আসাম অঞ্চলে কত পরিমাণ এড়ী রেশম উৎপাদিত হয়, তাহা সঠিক নিদ্ধারণ 
করিবার কোন উপায় নাই। তবে যে সকল জাতি এড়ীর চাষে করে, তৎসমুদয়ের 
সংখ্যা, ঘর প্রতি উৎপাদনের হার হিসাবে ধরিলে উৎপন্ন গুটির পরিমান বৎসরে 
প্রায় ৫৩২৫ মণ হুইবে। গড় পড়তা ১০২ টাকা হিসাবে মণ ধরিলে ইহার মূল্য 
৫১৩২,৫০০২ টাকা হয়। ইহার মধ্যে প্রীয় ১,০৮,০০০২ টাকার গুটি (১০৮* মণ) 

বিদেশে রপ্তানি হয়। অবশিষ্ট ৪,২৪৫ মণ গুটি দেশে থাকে এবং ইহা হইতে 

প্রস্তুত হুত্রের পরিমীণ ৩,১৮০ মণ হইবে । এতত্তিন্ন উত্তর বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও 

বৎসরে প্রায় ১৫০ মণ এড়ী স্থত্র আসামে আমদানি হয়। সুতরাং সর্বশুদ্ধ এড়ী স্থত্রের 
পরিমাণ ৩৩৩০ মণ হইবে । ১৯১২-১৩ সালে আসাম হইতে ৩০৯৬ মণ এড়ীস্থত্র ( মূল্য 

২০৯১০ ০২ টাকা ) ভূটানে যায় । বাকি যে ২,২৩৪ মণ স্তত্র দেশে থাকে তাহার 



১৮৭ ধক -_-আখ্বিম, ১৬২২ [ ১৬ষা খগু। 
তি শত পাস, ভি ৮ উস সি ৬ ভিসি পাস্টি-লিত পি ক ও ১৮ পি ০ জজ পা পি তরি সিসি শি পিসি শস্সিত ি্াি- সিলী সিন সিপশি৬ তিতা স্লিম » এ 

ল্য ২ ২৪৯. ২ টাকা মগ হিসাবে ৫,৩৬১০০০২ টকা হইবে এবং উহ হইতে উৎপাদিত 
বন্ধের মূল্য ১০১৭২১৯১০০২ টাফা। হইবে। বস্ততঃ সমস্ত হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া 
দায় যে আসামে উৎপন্ন এড়ীজাত পণ্যের মূল্য মোট ১২,৮১,**০ টাকা! । 

ইহ! এস্লে বল। আবশ্তক যে অপেক্ষাকুত অতি অল্প পরিমাণ গুটিই বাহিরে 
চালান যায়। অধিকাংশ গুটিই আসামের সীমার মধ্যে বস্ত্রবরনে ব্যবহার হয়। গুটি 
রপ্তানির পূর্বদিকের প্রধান কেন্দ্র--যমুনা-মুখ ও ছপর মুখ ও পঞ্চিমে পলাসবাড়ী। 
মাড়োয়ারী মহাজনেরাই অধিকাংশ'গটি ক্রয় করে এবং গৌহাটি কিম্বা! পল।সবাড়ী পথে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে চালান দেয় এবং কিয়দংশ পলাসবাড়ীর সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে 

বিরুয় করে। এ স্থলে কতিপয় পল্লীতে এড়ীর বস্ত্র প্রস্তুত একটি প্রধান ব্যবসায় । 

অন্যত্র রপ্তানির মধ্যে নবগ্রাম 'ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য দেশ হইতে মণিপুরে সুত্র রপ্তানি 

উল্লেখ যোগা । উতর কামরূপ ও মঙ্গলদাই হইতে এবং দ্বারঙ্গ ও উদলগুড়ির মেলায় 

ভূঠিয়াগণ অনেক পরিমাণ হত ক্রয় করিয়া! থাকে । কিন্তু শেমোক্ক দুইটি স্থানে যে কুত্র 

বি্লয় হয় তাহার অধিকাংশই বগুড়া জেল! জাত। 

বুল পরিমাণে এড়ি রেশম উৎপাদন করিয়া আধুনিক কলকল্তার সাভায্যে একটি 
বড় বাবপার স্থ!পন করিতে পারা যায় কিন তৎসন্বন্ধ অনেক পরীক্ষা তইয়াছে। কিন্ত 

ঢঃপের বিষয় এই থে নানাবিধ কারণে কোনটিই কৃতকার্য হয় নাই। ইভাতে বোধ হয় বে 
এড়ী যেরূপ অন।দি কাল হইতে কুটির শিল্প রূপে চলিয়া আসিতেছে সেই রূপেই চলিবে। 
লোকন।নের অনুপাতে ইহাতে সেরূপ লাভের আশা নাই। গ্রামবাসী ক্ষুদ্র ধনীগণ অপর 

কার্যের সহিত ইহার চাষে লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু স্বতস্বভাবে ইহার চাষে কফতির 

'াশঙ্ক। অনেক। 

এডি অপেক্ষা আসামে মুগা রেশম চাষের পরিসর অনেক কম। বন্ততঃ ব্রহ্মপুত্র উপ- 

ভাক। ভিন্ন আর কুত্রীপি ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুগা ও তসর এক গোত্রজ 
ভষ্টলেও তসর অপেক্ষা মুগার হুত্র উজ্জলতর । এতন্তিন্ন ইহার স্থুর স্বতাবতঃ যেরূপ সুবর্ণ 

শীতীভ সেরপ আর কোন রেশমই নহে। সেই জন্ই নক্সার কাজে কিন্ব। বিচিত্র বর্ণের বন্ধ 
বয়নে ইভার আদর এত অধিক । 

ছোট ও বড় হিসাবে ছুই জাতীয় মুগা কীট আছে। কিন্তু ছোট জাতি অধিকতর 

ক্ঠপঠিফু বলিয়। ইহার চাষের প্রচলনই অধিক। ন্থুম 'ও হাওনল! এই ছুই জাতীয় 

গ'ছের পাতাই মুগা কীটের পক্ষে প্রশস্ত । বস্তুতঃ নুমের সহিত মুগা কীটের এরূপ 

বনিষ্ট সগন্ধ হে সুম গাছ উৎপাদনের জমির পরিমাণ হইতে মুগ চাষের পরিমাণ অনুমিত 

হইয়াচে । বিগত দশ বৎসরের হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে আসামের ছয়টি জেলায় 

গড পড়তীয় মেঁউ ২২৯০০ একর পরিমিত জমিতে লুম উৎপাদিত হয়। 'ইহার সমস্তই 

ক্র মুগ! রেশম চানে নিষুক্ক হয় না। মানা হউক, এই পরিমাণ জমির এক-নুতীয়াংশ বাদ 
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দিয়া, বংসরে একবার ত্র কীট উৎপাদন ধরিয়া এবং বিঘা প্রতি! ১০ * পাউন (১ ১০১০৪ র্ 

গুটি হিঙ্গাব করিয়! ম্বোট উৎপাদিত মুগাস্থত্রের পরিমাণ বাংসরিক ১,৪০০ মণ বলিয়! অনু- 
মিত হয়। ইহার মধ্যে ৫৯২ মণ বিদেশে চালান যায় (১৯১১-১২)। অণকরা ৪০*২ টাকা 

হিসাবে ইহার মূল্য ২,৩৭,০০০ টাক! হুইবে। অবশিষ্ট যে পরিমাণ স্বত্র অর্থাৎ ৮*৮ মণ, 
দেশে থাকে তাহ।র দাম মণকর! ৬০০২ হিঃ ধরিলে ৪,৮৫,০০০২ টাঁক! হয় এবং উহ 

হইতে প্রস্তত বন্ত্রের মূল্য ৯৭০,০০০২ টাক। হয়। দেশস্থিত সুত্রের অধিক মুল্য ধরিবার 
কারণ এই যে উৎপাদনের খরচ হাসের জন্ঠ মুগার মূল্য অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। তিন বৎসর 

পুর্বে টাকায় ৫০১ হইতে ৬০০ গুটি পাওয়া যাইত। ১৯১৩ সালের শেষে টাকায় ৩০০-_. 

৪০০ এট ও সর্বস্থলে পাওয়া! বায় নাই। মুগার ছাট হইতে ও যে সমুদয় বন্ধ প্রস্তুত হয় তাহায় 

মূল্য অন্যান ১,৯৬,০০০ টাকা হইবে। স্থৃতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে মোট মুগাজাত 

্রব্যাদির মূল্য ১৪,০৩,০০০২ টাঁকা। এড়ি হুইতে মুগাজাত দ্রব্যা্ির মূলা অধিক। 

ইহাতে কেহ কেহ বিশ্মিত হইতে পারেন, কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্তক যে ওজনের তুলনায় 
এড়ী অপেক্ষ। মুগার দাম তিনগুণ অধিক । এতত্িন্ন এডীর চাষ বহু স্থান ব্যাপ্ত হইলেও 

একস্থানে আবাদের হিনাবে মুগার আবাদ অধিকতর বিস্তুত ও আসামবাসীগণের পরিধেয়ের 
মধ্যে মুগার প্রচলন অধিক। পক্ষান্তরে কতক পরিমাণ এড়ি, গুটি ও সুত্র অবস্থায় বিদেশে 
চলিগা যায়। তজ্জন্য দেশীর লোকগন তাহ। হইতে পুরা অর্থ উপাজ্জন করিতে পারে না। 

মূগাগুটি বিদেশে চালান যায় ন৷ কিন্তু দেশে ব্যবহারের জন্য স্থানে স্থানে মৃগাগুটি 

বিরুয় হয়। কামরূপের দক্ষিন পশ্চিমাংশে এবং গোয়ালপাড়ার পূর্বাংশে কাছাড়ী, রাভা 

ও গারোজাতিগণ নিজের! শত্র প্রভৃত না করিয়৷ গুটি হাটে বিক্রয় করে। এইরূপ হ।টের 

যধ্যে ছাই! ও পলাশবাড়ীই প্রধান। গৌহাটি, পলাশবাড়ী, শিবদাগর, নাজির ও 

দিক্রগড়-_এই কয়েকটি স্থানই মূগান্ত্র ও বন্থ রপ্তানির প্রধান কেন্ত্র। এই সকল স্থান 

হইতে কলিকাত৷ ও ঢাকায় অনেক পরিমাণ রেশম যায়। হায়দ্রাবাদ ও মাজ্জরাজে অন্প- 

বিস্তর পরিমাণে চালান হুইস়া থাকে । যে সমুদয় মুগান্তত্র বিদেশে রপ্ত।নি হয় তাহার প্রায় 

অর্ধিকাংশই অপকৃষ্ট জাতীয়। কারণ যে উদ্বোেশে উহ! ব্যবহার হয়-_-ষথ। কাসিদ। 

কাপড়, ধৃতি ও সাড়ীর পাড়, নক্সার কাজ ও মাছ ধরার সুতা প্রস্তত__সে সমুদয়ের জন্য 

উংকষ্ মুগাস্্র আবস্ঠক হয় ল।। এড়ীর ন্যায় মৃগাস্ত্রের ক্রয় ও চালানের কাজ মাড়োয়ারী 
মহ(জনগণের হাতে এবং কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ দিরুগড়ের জামির! ও ধেমাজি 

মৌজায়, ইহার মহাজনগণ দাদনও দিয়! গাকেন। 

পাট অথবা তত কীটের চাষ আসামে কম। এতদ্দেশের স্তার আসামেও প্রধানত; 

দুই জাতীয় ততকীট পালিত হয়--বড় পোলু ও ছোট (হরু) পোলু। শেষোক্তটি আমা- 

দের দেশের ঠিক ছোটপলু কি ন! সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে । শিবসাগর, দারং, নগাও 

ও কামরূপ এই কয় জেলাতে তত রেশমের চাঁষ হয় এন* এই সমস্ত জেলায় মে দকল 
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প্জল জা তি ২ এ পি অ্টা অপ ৬ ১০ শ্াসপটি ভ্ী শা তত উর অজ 

পরিবার ওত পালন ক করে তাহাদের সংখা! বারিয়ে ৭৬৯, ৪৮৫) ২৭৫২ এবং ২০ । 

কীট পালনের জন্ত পালাজাতীয় ত,তের চাষ হয়। ততের আসাম প্রচলিত নাম "নূনী” 
ও পমেস্কুড়ী”। যাহার! নিজে তত তের চাষ করিতে পারে না তাহাদিগকে মোট অথবা 

গাছ প্রতি ছুই আনা হইতে আট আনা মূল্য দিয় পাত ক্রয় করিতে হয়। অনেক 

স্থলেই লোকের! উত্তমরূপ তের চাষ করিতে জানে না৷ এবং তত রেশম উৎপাদন অতি 

নীচ কার্ধা বলিয়৷ বিবেচিত ভওয়ায় রেশম উতৎপাদকগণ কোনরূপ উৎসাহ পায় না। 

আপাতত: আসামে যে তত রেশম উৎপাদিত হয় তাহার পরিমাণ ১৫০ মণের অধিক 

হইবে না। কিন্তু চীন হইতে ক্রমশঃ ক্রমশ: অধিক মাত্রায় রেশম আমদানি হইতেছে । 

ই্জার পরিমাণও বাৎসরিক প্রায় ১০০ মণ। তত রেশম আসাম হইতে আদৌ 

রপ্তানি হয় না। স্থতরাং এই ২৫ মণ রেশমজাত ভ্রব্য দেশে ব্যবহৃত হয়। ইছার 

মূল্য প্রায় ৩১২,০০২ টাকা। 

এ পর্য্যন্ত স্থানীয় বাক্তিগণ কিনব! গৰর্ণমেণ্ট আসামে তত রেশম চাষের বিস্তৃতি এবং 

উন্নতি করে কোন চেষ্টাই করেন নাই। পূর্ব এই জাতীয় রেশম চাষের যে অবস্থা ছিল 

বর্তমান সময়ে তাহা হইতে বরং অবনতি হইয়াছে । ই্চার উন্নতির পে অনেক প্রতিবন্ধক 

আছে বটে এবং বোধ তয় সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক আসামীগণের শিক্ষার অভাব । 

কিন্ত ক্রমশঃ সময়ের পরিবর্তনে এবং আধুনিক সভ্যতার সংঘর্ষে দেশের অবস্থা উন্নত 

হইতেছে । এই অবপরে উ ত রেশম চাষের স্যায় একটি লাভবান ব্যবসায়ের প্রবর্তন 

ওয়াই উচিত । "আসামের জল বাধু এই চাষের অনুকূল, অভাব কেবল সমবেত চেষ্টার । 

আমর! ইতি পূর্বে এডী মুগ! 'ও ত,ত রেশম ও রেশমজাত ডরন্গাদির মূল্য সম্বন্ধে যে 

সনদয় 'অঙ্কাদি উদ্ধত করিয়াছি তাহা হইতে ত.প্রুতীমান হইনে যে আসামে মোট রেশমঙ্গাত 

পণ্যের মূল্য ৩১,*৪,০০০ টাকা। ইহার মধ্যে সাড়ে পাচ লক্ষ টাক! গুটি ও রেশম 

বিকুপ্ন বারা দেশে আইসে এবং বাকি সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার রেশমজাত বন্াদি দেশে 

ব্যবহৃত ভন । বলা বাহুল্য যে রেশম চাষ না থাকিলে এই পরিমিত অর্থ মুল্যের বন্দি 

বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হঈত। অন্ত দিকে দেখিতে গেলেও আসামে রেশমজ।ত 

দ্রব্যের মুল্য কিছু সামান্ত নছে। কারণ আসামে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় রেশম- 
জাত পণ্যের মূল্য অনুপাতে তাহার ছুই তৃতীয়াংশের কম হইবে না। 

ভূপাল্বাবুর পুস্ভিকার শেষাংশে রেশম চাষের উন্নতি কল্পে কতিপয় বিশেষ বিশেষ 
প্রথার অনুষ্ঠান অনুমোদিত হইয়াছে । উহাদের উদ্দেশ্ট কীট পালন, রোগ নিবারণ, 
খা বৃন্দ উৎপাদন সুত্র প্রস্তুত করণ রঞ্জন ও রপানি প্রভৃতি বিষয়ে আসাম গ্রচলিত 

নর্তম[ন পদ্ধতি সমূহের সংঙ্কার। বল! বাছুল্য এই অন্গমোদিত প্রথাসমুগ কর্তৃপক্ষগণের 

বিশেষ বিবেচনা! যোগ্য । কিন্ত পুস্তিকার কোন কোন স্থান পাঠ করিয়া আমাদের মনে 

হয় মে কর্তৃপক্গগণ আসামে রেশম চাষের উনতির ক্ষন্য বিশেষ আাগ্র্গাগিত নেন । ভবি- 



ডট সংখ্য। | । পত্রাদি ১৮৩ 
পো সনি সর শিশির ৬ পম. পে নকল 

ব্যতে রেশম চাষ সববস্থীয় তথ্যাদি গবেষণা: ও প্রসারের ও জন্য স্ট পরীক্ষা ও প্রদর্শনী কষে 

গ্রতিষ্ঠার কথা বর্তা চলিতেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাদের দ্বারা যে কতদুর 
উপকার হয় তাহ! এখনও বলা যাকন। কারণ কৃষি ও শ্রমশিল্পাদি সম্বন্ধে আমাদের 

কর্তৃওক্ষগণের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণ আছে এবং উহাদের উন্নতি, বিস্তৃতি ও অব- 

নতির প্রতিকার সাধনের কতকগুলি পেটেন্ট প্রথাও আছে। তীহারা সেই সমস্ত 

চিরন্তন পথ ত্যাগ করিয়া দেশ কাল ও পাত্র ভেদে যে অভিনব এবং কার্যকরী, প্রথ। 

অবলম্বন করিবেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অভাব অভিযোগ বুবিয়া কাধ্য করিবেন 
তাহা বোধ হয় না। আমরা আপাততঃ সেই জন্য অধিক কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত 

না হইয়া আসামগবর্ণমেণ্ট ভূপালবাবুর বনুশ্রম সিদ্ধ ও সুযুক্তিপূর্ণ বিবরণীর ফলে 
রেশম চাঁষের উন্নতি কল্পে কোন পন্থা অবলম্বন করেন তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র 

থাকিলাম। 

পত্রাদি 

নৃতন কলম বসান দোষের কি ?__ 
“উদ্যান পালক” বালিগঞ্জ । 

কয় বংসরের পুরাণ গাছ হইলে ভাল হয়। 

উত্তর-_গাছ হইতে সগ্য কলম কাটিয়৷ বসাইলে কি ক্ষতি মাছে এইরপ প্রশ্ন আমা- 

দিগকে শুনিতে হয়। নুতন কলমের তাত বাত সহিষ্ণুতা কম। সেই জন্ত তাহাদিগকে 

একাধিক বৎসর হাঁপরে রাখিয়া তাঁত বাত সহা করিবার মত টিকসহি করিয়া লইতে হয়, 
নতুবা এ কলমগুলি একবারে বাগানের নির্দিষ্ট স্থানে বসাইলে অনেক চারা নরিয়া 

যাইবে ।-__কিন্তু হাপরে কিছুকাল রাখিলে পাতা ঝরিয়৷ গিয়! নুতন পাতা বাহির হয় এবং 

যেটি মরিধার, ষেটি টে'কিয়া যাইবার হাপর হইতে বাছাই করিয়৷ লওয়! যায়। হাপর 

হুইতে হাপরাস্তরে নাড়িবার সময় চারার মুলশিকড় 'অল্লবিস্তর ছাটা পড়ে ইহাতে এই 

উপকার হয় যে, চারার তৃমধ্যস্থ মূলদেশ হইতে আশে, পাশে অনেক শিকড় বাহির 

হইয়। গাছটিকে বেশ বাড়াল করিয়! তুলে। হাপরে চারা বংদরের অধিক কাল 

রাখিতে নাই, গাছের বৃদ্ধির সময় বাধা পাইলে গাছ খারাপ হইয়৷ যাওয়ার সম্তভাবন|। 

শুপারি নারিকেলের ১ বৎসরের চার! রোপণ করিলে একট! চারাও মরে না। আমে 



১৮৪ ক₹ষক_আস্িন, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড | 
পতিত সশিস শ পাতি ২ ৮ পিষ্ট, বরিশাল লস লা পিসি ৯ পি স্পা পস্টি এ পি পাঠ তাস লন শী তিতা ভিলা হু পেথ পি ৩ তি তাস তি ত ২ পিসি ছি 

ও কাটালের বীজের চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে নাই, পারার নির্দিষ্ট ছে অ শি 
(বীজ) বসাইয়া৷ গাছ তৈয়ারি করিতে হয়। নাড়িয়া ববাইলে আম ছোট হয় এবং 

কাঠাল ভো৷ (শস্ত শুন্ত ) হয়। একটা প্রবাদবাক্যও এই সম্বন্ধে আছে__আম টুটুরে 
কাঠাল ভো, গো, নারিকেল নেড়ে রো! । আমর! এই প্রবাদবাক্যের সভ্যতায় কিছু 
মাত্র আস্থা স্থাপন করি না। নাড়িয়া বসাইলেও ইহাদের ফসলের ব্যতিক্রম হয় না। 

ব্যাঙ (£:০৪* ) তাড়াইবার উপায় কি ?-_ 
জনৈক সহেব, মজফরপুর । 

ব্যাঙর ডাকে জ্বালাতন হইতে হয় এবং নিদ্রা যাওয়া কঠিন] ব্যাঙ দেখিয়। তাহার 

অন্ুসরণ-কারী সাপ ঘরে প্রবেশ করে। 

উত্তর-_কার্বলিক এসিড জলের সহিত মিলাইয়া ছিটাইলে অঁহার সন্পিকটে ব্যাঙ 

কিনব! সাপ বিছা আদি জীবজন্তু ঘেসে না। টাটকা গোময়ের গন্ধেও এ রকম কাজ 

হয়। হিন্দুরা এ কারণে বাটির চারিদিকে গোময় জয় নিত্য ছিটার। ঘুয়ে।পীয়গণ 
ইহা! কিন্তু কদর্ধ্য প্রথা মনে করেন। গোমর বন্তটাই তাহাদের নিকট মন্ুয্য-মলবং 

পরিত্যাজ্য । ব্যাঙের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত হয় বটে কিন্তু ব্যাঙ নিতান্ত অনপকারী 
নহে। ইহারা! পোক! মাকড় ধরিয়! খাইয়! বাঁস গৃহের চারি ভিত্তেৰ অনেক উপদ্রণ নষ্ট 

করে। ব্যাঙ দেখিলে সাপ আসে বটে এবং না পাইলে ঘরে সাপ ঢুকিতেও পারে। 

রবারের আবাদ সম্বন্ধে__ 
শীশশাঙ্কমোহন ওঝা, বাগবাজার, কলিকাতা । 

প্রপ্ন_জানিতে চান যে সিংভূমের অন্তর্গত হলুদ পুকুর নামক পরগণায় রবারের 

আবাদ চলিতে পারে কি না? গাছ কত বড় হইলে শ্াহা না অ।ঠা সংগ্রহ কর! 

কর্তব্য? আঠা সংগ্রহের প্রণালী সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাই। রবারের শক্র উই 

নিবারণের উপায় কি? উই গাছের গোড়ায় লাগিলে চারা গাছ রা ফেলে । আবার 

গাছ যদি কোন ক্রমে বড় হইল তাহা হইলে গাছের কাঁণওে উই লাগিরা গাছগ্লিকে 

এমন নিরস করিয়া ফেলে যে এ সকল গাছ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ আঠা! পাওয়া 
যায় না। 

উত্তর মবুরভঞ্জে খন রবারের আবাদ হইতেছে তখন তাহার দন্লিহিত হলুদপুকুর 
পরগণায় রবারের আবাদ না হইবার কোন কারণ দেখ! যায় না। মনুরভঞ্জের 

আবাদগুলি নব প্রতি, ব্যবসার হিসাবে সেগুলি কি রকম লাভজনক হয় তাস্থার 

বিবরণী আমর! অগ্ভাপিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আপনার দ্বিতীয় প্রঞ্থ কোন্ 
সময়ে গাছ চিরিয়৷ রস গ্রহণ করা উচিত ?--এ সম্বন্ধে মততেদ আছে। কেহ কেছ 

বলে গাছ অন্তত ছয় বৎসরের না হুইলে তাহা হইতে রস সংগ্রহ করা বিধেয় নহে। 
অপর একদল বলেন যে গাছের বয় কত দেখিবার আবন্তক নাই, গ[ছগুলির ফি রকম 



৬ষ্ঠ সংখ্য। | কাপেড বয়ন শিক্ষা ১৮৫ 
সি পরি স্টপ এট পি সি পন পি পরি ওরা, লাশ সঠ, পা ০৯৮ ০৯ শা বাসটি ভাটি ০৭ এটি তি পিন লি টি পিসি তত পনি চার 

বৃদ্ধি হইয়াছে দেখ। যদি দেখ যে কাণ্ডের বেড় না পরিধি ২ ২৬ ইব্চ। হইয়াছে তাহা হইতে 

নির্ভাবনায় রস নির্গত, কর! যাইতে পারে । খেঙ্ুর গাছ হইতে যে প্রকারে রস নির্গত 

কর! হয় রবার গাছের কাঁও সেই রকম ত্রিকোণাঁকারে টাচিয়া ও চিরিয়। রস নির্গত 

করিয়৷ পওয়া হয়। যে গাছগুলি উপযুক্ত পরিমাণে বাড়ে নাই সে রকম চারা গাছের 
নির্ধ্যাস প্রায়ই পাতলা হয় এবং তাহাতে জলীয় ভাগ অধিক থাকে । অতএব হন্ন 
গাছগুলি পূর্ণ ছয় বংসর হইলে অথব৷ তাহাদ্দের বেড় ছাব্বিশ ইঞ্চ হইলে তবে গাছ 
নির্ধাস প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। ছুই মনের যে কোন মত 
অবলম্বন করা যাইতে পারে, মোট কথ রস একটু গাড় হওয়া! চ[ই। 

থেঞ্জুরের ধেমন বাঁকলী ছড়াইয়| চিরিয়। টাচিরা তাহাতে নল পরাইয়া দিলে হাস 
ংইতে রম টপিতে থাকে । ইহারও ত্বক ত্রিতোণাকারে চিরিয় পিন উপরি ভাগ কিঞ্িং 
চাচিয়া নল পরাইয়া দিলেই হইল। খেজুর গাছে বাশের নল পরান থকে, রবার গাছে 
টিনের ডোডা বা নল পরান হয়। সেই নলমুখে নির্মা।স বহিয়া আসিয়া নিয়দেশে 

স্থছপিত একটি বৃহৎ টান পাত্রে পড়িতে থাকে । এইগুলি একটি নৃহৎ কটাহে সংগৃহিত 
হয এবং তাহাতে দ্রাবক মিশাইয়। জমাট বাধিলে রোলার সাহাযে। পিবিয়। পাতে 
পরিণত করা হয়। বাজারে রবার বলিলে এই পাতগুলিই ধুঝায়। 

বাগানের জঙ্গল সাফ. করা, কোপাইরা শিড়াইয়া উইয়ের বাস! ভাগিয়া দেওয়া 
ভিন্ন উই তাড়াইবার অন্ত উপায় নাই। বড় উৎপাত হইলে উইয়ের বড় বড় টিপি 
(এক একটি প্রকাণ্ড মুন্ময় দুর্গ বিশেষ ) ভাঙ্গিয়া তাহাতে বিষাক্ত দ্রাৰক ঢালিয়! দিয়া 
উই মারিতে হয়। গাছের গোড়ায় রেড়ী তৈলের লেপ মাঝে মাঝে লাগাইলে গাছের 
কাণ্ডে আর উই বাহিয়া উঠিতে পারে না। উই পোকা রেড়ীর তীব্র আত্রাণ সহা 
করিতে পারে না। 

গ।ছেপ ত্বক চিরিবার সনয় ব| চাচিবার কিখা। নল পরাইণার মনর যেন তাহাদের 
হাড়ে বা মজ্জার় আধাত না লাগে। 

(রা জেতা) 

সার সংগ্রহ 

কার্পেট বয়ন শিক্ষ। 
মহীশুরের ইকনমিক কন্ফারেশ্সা গঠিত সবকমিটি মহীশুর 

রাঙ্জে বাধিক সাড়ে সাত হাঙ্জার টাকা ব্যয়ে কাপেট বরন শিক্ষণ দিবার জন্য একটা 
শিক্ষালর প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাহারা বলেন, বয়ন-শিল্পীদ্িগকে 
সরকার হইতে অর্থলাহ।য্য-প্রদান, তাহাদের উৎপন্ন শিল্পের বিজ্ঞাপন-প্রচার ও কো।- 
অপারেটিভ-পদ্ধতি অনুসারে এই সকল শিল্পের প্রবর্তন করিলে কল্যাণ হইতে পারে। 

কমিটার পরামশ এমন সার্বভৌমিক যে, ভারতের সর্বত্র তাহা পরিগৃহীত হইতে 

বাধা নাই। 
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মহিশুরের পেন্দিল প্রস্তৃতের উদ্ভোগ-_ 
কিছুদিন পূর্বে, মহীশুরে পেব্সিল 

প্রস্তুত হইতে পারে কি না, অনুসন্ধান ক:এধার জন্য মহীশুর গবর্মেন্ট একজন পেন্সিল- 
নিশ্মাণে বুৎপন্ন বিশেষবিৎকে নিধুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রিপোর্ট দিয়াছেন,--মহী- 

শুরের শিমোন জঙ্গলে পেন্সিল নির্মীণের উপযোগী কাষ্ঠের অভাব নাই। দক্ষিণ-ভারতে 

পেন্সিলের যথেষ্ট চাহিদাও আছে । বিশেষবিৎ মহীশূর দরবারফে দেড় লক্ষ টাকা মূল- 

ধনে একটি পেম্সিলের কারখান৷ প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। মহীশূর গবর্মেষ্ট 

বলিয়াছেন, যদি মূলধনীর| অগ্রসর না হন, তাহা হইলে, মহীশুর দরবার এ সম্বন্ধে কি 
কর্তব্য, তাহা বিচার করিয়। দেখিবেন। 

পোকার আহার-_ 

যদি কোন শিশুর ক্ষুদ্র আলুপে।কার স্কার ক্ষুধাশক্তি থাকিত 

তাহা হইলে শিশুটি প্রত্যেক দিন ২৫ সের হইতে ৫০ সের পর্য্যন্ত খাগ্য খাইতে পারিত। 
যর্দি কোন অশ্ব একটি রেশমপোকার স্তায় খাইতে পারিত, তাহ! হইলে ঘোড়াটি প্রত্যেক 
দিন ২৮ মণ ঘাস জীর্ণ করিত। একটি রেশমপোঁক। প্রত্যেকদিন তাহার দেহের ভারের 
দ্বিগুণ খাদ্য খাইয়া! থাকে এবং আলুপোকা পাঁচগুণ খাইয়। থাকে । সকল পতঙ্গ 
অপেক্ষা গঙ্গ! ফড়িঙ অধিক আহারে পটু । যখন ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তখন 
ইহারা দেহের ভারের দশগুণ খাগ্য জীর্ণ করিয়া ফেলে। 

যেমন আহারের শক্তি তাহাদের বংশ বৃদ্ধির ততোধিক । তাহার! প্রজাপতি 

অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। যে কোন প্রঞ্জাপতি ৫০* শত ডিম পাড়ে। এই 
সকল ডিম ফুটিয়৷ আবার এক কিন্ব। দেড় মাসের মধ্যেই প্রজাপতি হয়। ৫০* শতের 
মধ্যে ২৫* শত পুং প্রজাপতি বাদ দিয়া ধরিলে ২৫০ স্ত্রী প্রজাপতি সংখ্যায় ১২৫০০০ 
ডিম পাড়িবে। উহার প্রায় অর্ধ সংখ্যা স্ত্রী প্রজাপতি হইবে এবং তাহার! প্রত্যেক 
৫০০ হিসাবে ডিম পাড়িতে থাকিবে । কোন কোন পোকা বৎসরের ভিতর তিনবার 
এবং তিন জন্মে। এইরূপ একটা পোক। একটা মৌলা বা গ্রাম ছাইয়া ফেলিতে 
পারে। বহুসংখ্যক গঙ্গ৷ ফড়িউ একটি দেশকে যে উৎন্ন করিয়। ফেলিতে পারে 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

পোক! প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক মরিয়া যায়। তাহাদের স্বাভাবিক শন্রও বিস্তর 
তথাপি তাহাদের মারিবার ব্যবস্থ৷ ও কৌশল জানিয়৷ রাখা কর্তব্য। যাহাদের এত 
বাড় তাহ! একবার কোন ক্রমে প্ররুতি হাত এড়াইয়৷ তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করিয়া! 
লইতে পারিলে তাহার! চাষীর ক্ষেতের সমুদয় শন্ত গ্রাস করিয়া বসিবে। মানুষের 
আহার কীটের কবলে যাইবে । 

ফসলের পোকা-__২* খানি রঞ্জিত চিত্রপট সমস্থিত ফসলের অনিষ্টকারী পোকার বিবরণী পুস্তক । 
পোকার উৎপত্তি, বাড়, নিবারণের উপায় ও প্রতিকার জানিতে হইলে এই পুস্তকখানির আবগ্ক হয় 
প্রতোক উদ্যান পালক ও চাষীর আবগ্তক | মুল্য ১1* টাকা। 
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বাঙ্গালার রে এক সময় বহু তাতির বাস ছিল। বোধ হ্য় 

উাতিদের হইতেই তীস্তিবন্দ নাম হইয়া থাকিবে। এখনও তাতিবন্দের তীতিরা স্থুন্দর 

স্থন্দর গ।য়ের চাদর প্রস্তুত করিয়া থাকে। 

পাবনার দোগাছি সাছ্ল্যাপুর মাণিকদির নিশ্চিন্তপুর প্রস্থতি স্থানের জেলার! 

সুন্দর সুন্দর কাপড়, বিছানার চাদর, ছিট্, প্রস্তুত করিয়া থাকে। দোগাছি কাপড়ের 

পাড়ের নমুনা লইয়াই বিলাতী পবন। পাড়ের কাপড় হৃইয়াছিল। 

দোগাছির নিকট োড়াদহ গ্রামের বৈরাগীর! সুন্দর সুন্দর বেলের মাল! প্রস্তুত 

করে। ফরিদপুর, নদীয়। প্রভৃতি স্থামের লোক আপিয়! এই সমস্ত মাল! লইয়া ব্যবস৷ 

করে। পুরুষের! মাল! প্রস্তুত করে এবং স্ত্রীলোকের! গাখিয়। থাকে। 

কানীনাথপুরের নিকট নাছুরিয়া একটি পল্লীগ্রাম। এই খররাতীরয়া রং করা স্থন্দর 

সুন্দর কাঠের বৈঠক, কৌটা, নোল।, চুষিকাঠী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে 

সিরাজগঞ্জের নিকট ছোটধুল বলি একটী পল্লী আছে। এই স্থানের মুসলমান 

কারিকরেরা যে বন্ত্র বয়ন করেঃ তাহাকে ছোটধুলের চাদর বলে। উহা! লোকের খুব 
পছন্দ সহী এবং বাজারে খুব বেশী মুল্যে বিক্রয় হয় । 

সিরাজগঞ্জ টাউনের ১ মাইল দক্ষিণে কালিছ।কান্দ। পাড়াতে মহাজনদিগের খাতার 

জন্ঠ খুব ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়। উহ! বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। এই কাগজের 

বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে লিখিবার সময় ব্রটিং কাগজের আবশ্ত হয় না । লিখিবামত্র 
কালি শুকাইয়! যায়। মাড়ওয়ারী ব্যবসায়িগণ ইহ! খুব পছন্দ করেন । 

ভারতের সহিত বাণিজ্য-_ভারত কখনও শিলেনতি করিয়া আপন 

ভভাবের মোচন আপনি করিবে, জাপান এ কথায় বিশ্বাস করে না। আমাদ্িগের 

দেশের অবস্থা ও গবর্ণমেন্টের অবাধ বাণিজ্যনীতির ফল দশমে জাপানীদিগের মনে এ 

ধারণ! হওয়া বিচিত্র নহে । তাহার ইহাও স্থির করিয়া লইয়াছে যে ইউারোপে অ্রমজীবী- 

দ্রিগের পারিশ্রমিকের হার অধিক বলিয়া কোন পাশ্চাত্য রাজা জাপানের স্তায় অল্প 

মূল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন ৷ সুতরাং ভারতে বাজারে জাপানী দ্রব্যের 
মূল্যই নর্বাপেক্ষা স্থলভ হইবে; কাজেই উহাই অধিক বিকাইবে। তাই জাপান যুদ্ধ 

শেষ হইবার পূর্বে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে যতদূর সম্ভব আপন প্রদার বর্ধনে মনোযোগী 
হইয়াছে । বুদ্ধ ঘোষণার পরেই যেমন ভারত হইতে কাচ! মাল অর্থাৎ তুলা, পাট, 
চর্ম প্রভৃতির রপ্তানি বন্ধ হওয়ায়  দ্রবোর মূল্য হান পাইল; জাপান জাপান অমনি 



১৮৮ কষক-আহ্বিন। ১৬২২  ১৬শ রি 
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এচুর পরিমাণে এ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল। এইরপে জাপান অল্প মূলো 

প্রভৃত দ্রব্য ক্রর করিয়াছে । এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য হইতে বিধিধ প্রকার পণাদ্রব্য 
প্রস্তুত করিয়া! আমাদিগেরই দেশে পাঠাইতেছে। জর্মনি ও অস্টীয়া হইতে যে সকল 

দ্রব্য আমিত, জাপান এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য পাাইতেছে। উভয় প্রকার দ্রবোর, 
মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু জাপান যে মাল পাঠাতেছে, তাহাতে কার্ধয চলিয়। 

যাইতেছে । কাজেই ভারতের বাজান এক প্রকার আয়ত্ব করিয়৷ লইয়াছে। যুদ্ধ 
য্দি আরও এক্ক বংসর চলে তাহা হইলে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্র হইভে 

জাপানকে বিতাড়িত করা কোন মতে সম্ভবপর হইবে না। হিতবাদী-- 

গ্রণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানেল-__কলিকাতার পণ্যবাহী নৌকার গমনাগমনের সুবিধা 

জখা বঙ্গীন গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন খাল কাটিবার সংস্কল্প কবিয়াছেন। এই খাল গ্রাও 

ট্রাঙ্ক কেনেল নামে অভিহিত হইবে। বরাহন্গর কুটীবাটার নিষক্নবাহিনী গঙ্গ! হইতে 
খাল ক।ট। আরম্ভ হইবে । খালটি কুটিঘাটা হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়। দক্ষিণ 
বরাহনগরেব নন্দললাদের ্রাট, ভিক্টোরিয়া রোড ও গোপালনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর ভেদ 

করিয়া বারাকপুর ট্রাঙ্করোডে পি'খি পর্যন্ত যাইনে। তাহার পর দক্ষিণাভিসুখে দমদম! 

রেড অতিরুম করিয়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রাগাছি পর্যন্ত বাইবে। 

পূর্বা ক'লীবাট ও টালিগঞ্জের নিষ্নন্রিণী আদিগঙ্গকে লইয়। খাল কাটিবার '্রস্তাব হইয়া 
ছিল তাহা পরিত/ক্ত হইরাছে। আমরা আশ। করি, বঙ্গের “ওয়াট[র ওয়েজ” কমিটা 

এচিরে আদিগঙ্গর সংস্কার সাধনের ব্যবস্থ| করিবেন। করণ আদিগঞ্গা ক্রমশঃ মভিম়া 

বইতেছে। 

চাউলের গুড়ার রুট |___ইউরোপীর সমরে সৈন্ঘদের রুটার জন্ ময়দান 

বায় কমাইবার জন্তঠ প্যারিনগরের একাডিমি ডি মেডিসিন নামক সমিতির ডাঃ মরেল 

একপ্রকার ভেঞঙ্জালের উপাফ়স উদ্ভাবন করিয়াছেন, শতকর! ৮* ভাগ ময়দা আর ২৭ 

ভাগ চাউলের গু'ড়। মিশাইয়! রুটা তৈয়ারী কর! যাইতে পারে। এইরূপ ভেঙগালে 
প্রস্তুত রুটাতে শরীরে অপকারী কিছুই নাই এবং কেনলঞাত্র মঞদ! দ্বারা '্রস্থত রুটা 

অপেক্ষা সারাংশে নান নচে । 

ভারতে কৃষি-_-গত দশ বংসরের মধ্যে সরকারী কুধিবিভাগের কর্মচারী বাড়িযাছে 
শিশ্তৰ) তাহাদের গবেষণাপ্রহ্নুত বহু পুস্তক পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ফলে 
এদেশের রধকসম্প্রদায় কতটুকু উন্নত হইয়াছে, তাহ! নির্ণয় কর! ছুরূহ। সরকারী 
বিপোর্টে প্রকাশ, গত দশ বৎসরের মধ্যে ১০৯ জন ছাত্র পুথা কৃষিকলেজেব পরীক্ষায় 
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উত্তীর্ণ হইয়াছেন।। কলেজী ডিপ্লোমা বলে হারা 'অনেকে ৷ সরকারী চাকরী লাভ 

করিয়াছেন, 'আবার* অনেকের অদৃষ্টে সে প্প্রাঃশুলভ্য” ফল দ্বটে নাই। ফলেকি 

দাড়াইয়াছে, তাহ] সহযোগী “পাইয়োনিয়রে”র মুখে শুন্ুন-__ 
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অর্থাৎ আঙ্গকাল অতি অল্পসংখ্যক লোক কৃষিশিক্ষাজীভে উত্ম্ুক ; কিন্ত যদি 

গবর্ণষেণ্ট শিক্ষা বিভাগের স্তায় কষিবিভাগেও ইন্সপেক্টর সন-ইন্স্পেক্টর, প্রভৃতি কর্মচারী 
নিয়োগ করেন, তবে সরকারী চাকরির মোহে অনেকে আবার কৃষিকলেজে নাম 

লেখাইতে পারে । | 

পুস্তকে অধিত খ্ছ্//য় ও হাতে ভাতিয়ারে কার্যকরী বিগ্ঠায় যে তফাৎ সেই খুঁতটি 
থাকিয়। গেলেও ৰৃষক তাহার সহজাত জ্ঞনের সাহায্যে সহে বুঝিতে পারে কোন্ 

ক্ষেত্রে “জামন, ফলিবে আর কোন্ ক্ষেত্রে “।উস” জন্মিবে, কোথায় পটোল আর 

কোথার পানের ভি" লাগাইন্ে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ ফসল রোপণ করিতে 

বা কাঁটিতে হইবে-_-এসকল তথা নিদ্ধারণের নিমিন্ত কৃষক সন্তানকে পুস্তকের পাতা 
উদ্টাইতে হয় না। তবে তাহার সকল জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রম গ্রমাদপরিবর্জিত, এমন 

কথা সাহস করিয়া বলা বায় না, তাই তাহাদের পক্ষে কৃষি শিক্গার গ্রয়োজন। কৃষকের 

সন্কান কুষিবিগ্ঞা শিখিলে-_তাহার সহজাত জ্ঞানটুকুকে পরিমাচ্জিত করিয়া দিতে 

পারিলে-_রুষি শিক্ষার সার্থকতা হয়। নচেং গবর্ণমেন্ট কুষি কলেজগুলিতে বৎসর বৎসর 
যে সকল ভদ্র-কুষক গ্রস্বত করিতেছেন, তাহারা স্বভাবতঃ সরকারী চাকুরীর উমেদার 

হইবে, কিন্তু কুধিকন্ম্ে নিষুক্ত হইলে হাতে হাতিয়ারে প্রকূৃত কুষির উন্নতি সাধনে তাহারা 

কট! সক্গম তাহা অগ্যাপিও স্থির করা যায় নাই। 

বাঙ্গালা দেশে আমরা রাজপাহী, বর্ধমান, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রতি কয়েকটী মফস্বল 

সহরে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত আদর্শ কুমিক্ষেত্র দেখিতে পাই । সকল ক্ষেত্রে এক 

একজন ডিপ্লোমাধারী অধ্াক্ষ আছেন তাহারই তত্বাবধানে কৃষিক্গেত্রের কার্ধা 

পরিচালিত হইয়! থাকে । 

আদর্শ সরকারী ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সার প্রয়োগ, গ্রয়োজনাতিরিক্ত সরঞ্রামী খরচ, 
প্রাসাদতুল্য গৃহাদি নির্মাণ দেখিয়া সাধারণ কৃষকের ধাধা লাগিয়। যায়। তাহার! 

মনে কনে মাতগালী চৈল তাহাদেব জুটটিনেনা, বাধা নাটিবে না । এত তৈল খরচ করিয়া 

০. ওটি পাপ শিপ হি ক এপ 7০ 

চর 



১১৯৩ কৃষক-_আশ্বিন, ৬১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড | 
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লস্ট ৬ স্টিল এপি জী 

সরকারী ক্ষেত্রেই রাধা নাচিতেছে কি? সুতরাং সেখানে ভারতের ন্যায় দারিদ্র 

পীড়িত কৃষকের শিক্ষনী বিষয় অতি অল্প। আমাদের তখন এিঁজ্ঞান্ত এই যে আদর্শ 

ক্ষেত্রগুলি কিসের আদর্শ--প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কি প্রকারে নয়ন শোভন কষিক্ষেত্র রচন৷ 

হয় সেই আদর্শ । সাঁফল্য লইয়া কৃষকের কথা, শ্রম সার্থকত! তাহার উদ্দেশ্য । কৃষির নব 

নব কৌশল সে খিখিতে চায় যদি তাহ! তাহার সাধ্যায়ত্ব হয়, যদি তাহাতে তাহার অস্থার 

উন্নতি হয়। সে আদর্শ সে যে কোথাও খুঁজিয়৷ পাইতেছে না ! [ বঙ্গবাসী ] 

আদর্শ ক্ষেত্রগুলি একেবারে অকেজে! তাহা বলিতে কেহ সাহস করিবে না তবে 

সেগুলি স্বাবলমী হয় ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। বিভিন্ন অন্ুণীলন ও পরীক্ষায় অনেক 

বাজে খরচ আছে। একটা কিছু তথ্য তবতঃ বুঝিতে গেলে আগে অনেক খরচ করিতে 

হয় । রাজ সরকার হইতে অর্থব্যয় করিয়া কৃষির নব নৰ কৌশল উদ্ভাবন চেষ্টা সঙ্গত 

বলিয়া মনে হষ্ব। উদ্ভাণ্বত চেষ্টায় ফলগুলি চাষীদের জানাইতে ত কোন অর্থন্যয় হয় ন! 

অতএব এ ব্যবস্থা একেবারে মন্দ বল! যাঁয় না। তবে চাষীদের লইয়া জ্জাদর্শক্ষেত্র স্থ(পন 

কর। আগব। তাদের ক্ষেতে যাইয়। তাহাদের সহিত যোগ দেওয়। অগ্থিক বাঞ্চনীয় বলিয়া 

আমরা মনে করি । 

বনপূর্কে শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্র বস্তু বাহাদুরের (খিনি তখন পূর্ববব্দ ও 

আসামের সহকারী ডিরেক্টর), প্ররোচনায় আমরা কৃষক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া 

জানিতে চাহিয়াছিলাম “ব কয়ন্ধন কৃষি শিক্ষিত যুবক ১৫/ বিঘ| মাত্র দৌফসলী বা 

তেফসলী জমি লঙ্টয়া ভাঙার নী পুত্র পালন করিতেছেন। কৃষির কিঞ্চিৎ আভাস 

পাইয়। অনেকে পিত অর্থ ব্যয় করিয়! কৃষিকন্্মে নিরত আছেন দেখিতে পাওয়! যায়, 

তাঁহাদের ক্ষেত্রটি স্ুশোভন হইতে পারে তাহাদের রচি5 বাগান মনোরম হওয়া বিচিত্র 

নহে কিন্কু তাহ! গ্রায়ই লাভজনক হয় না। পরের ধন লইয়৷ 'অনেকেও কুষি কমা 

মারস্ত করিয়া কিছুদিন ধনীকে বাহ্ চ/কচিকো মুগ্ধ করেন, অবশেষে হাল ছাড়িয়া 

দেন। এ সকল দৃষ্টান্ত অনেক । তাই ভূপালবাবু প্রকৃত অগ্ন সংস্থানের জঙ্ক কৃষি 

কর্মে নিরত শিক্ষিত যুবকবৃন্দের সংখ্যা করিতে মানস করিয়াছিলেন এবং তকজ্জন্ত তিনি 

প্রথম পুরস্কার ২০*২ টাকা নিঙ্গে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় 

কুষি সমিতিকে (01718 3270175 ৭৭001561017) ১৫০২ টাকা দ্বিতীয় পুরফার 

ঘোষণ। করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ছুর্ভাগাবশতঃ এ সময়ে সমগ্র বাঙলাদেশের 

কোগাও হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। মানুষ কৃষি কর্ম লইয় যদি জীবন সংগ্রামে 

নিযুক্ত হয় তবে কৌশল আপনা হইতে উদ্ভূত হইবে । একদল তত্ব অন্গসন্ধানে নিযুক্ত 

হউন। একদল সেগুলি কাজে খাটান এবং একদল অর্থ যোগান। এই তিনদলের 

সসবেতা চেষ্ট1 আবশ্যক | 



৬ষ্ঠ সংখ্য। | ] বাগানের মাসিক.কাধ্য ১৯১ 
স্বরে কে কির 

ভাস এসি তাস এ পপি হি সস তত ভক্তি তি পি শি পন লোস্টি শর কো চি চি পিত পেস পিন সজল ৯ তি তে লী ভিত 

বাগানের মানিক কার্য্য 
চে 

অগ্রহায়ণ মাস 

সন্ডীবাগ।ন ।__বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চার! বদান শেষ হইয়! গিয়াছে । সীম, 

মটর, মূল! প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে । বদি কাহিকের শেষেও মটর, মুলা, বিলাতি 

সীম, বৌনার কাধ্য শেষ ন। হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ 

এই মাসেও বোনা যাইতে পারে । নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোস্বাই প্রস্থৃতি এই 

সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই । শীতপ্রধান দেশে কিন্বা 

যথাঁয় জমিতে রস অধিক দিন থাকে-_যথ! উত্তর-আসামে ঝা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে 

এই মাস পণ্যন্ত বাধা কপি, ফুলকপি বীজ বোন! যায়। নিশ্নবঙ্গে কপিচার! ক্ষেত্রে বসাইতে 

আর বিলম্ব কর! উচিত নহে। 

দেশী স্জী।-__বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভূ'ই শসা, লাউ, কুমড়া» যাহার চৈত্র 

বৈশীথ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আন জমিতে যেখানে 

অধিক দিন জমিতে রদ থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। 

ফুলের বাগান ।--হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্লোনেট, ভাবিনা, ক্রিসগ্থিষম, ক্লক, পিটুনিয়! 

যাষ্টারসম, স্ুইটপী ও অন্ান্ত মরনুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে । 

অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হুইবে। যে 

সকল মরসুমী ফুলের বীজের চার৷ তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানে 

রোপণ করিতে হইবে ব৷ টবে বসাইয়৷ দিতে হইবে। 

ফলের বাগান ।__ফলের বাগানে যে সকল গ[ছের গোড়। খুঁড়িয়া দেওয়া! হইয়াছিল, 

কার্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়! বাধিয়া দেওয়।৷ হইয়াছে, বদি না হইয়া 

থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাকমাটি চূর্ণ করিয়া 

তাহ।তে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ার দিলে অধিক ফুল ফল প্রণব 

করে। 

কৃষি-ক্ষেত্রে ।--মুগ, মন্থর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কাস্তিক মাসের 

মধ্যে শেষ হইয়া না.থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্তব্য। একেবারে 

ন| হওয়। অপেক্ষা বিলম্বে হওয়। বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা ন! হউক কৃতক পরি- 

মীণে ফসল হইবেই। পশ্তখাস্তের মধ্যে ম্যাঙ্গোন্ড বীটের আবাদ এখনও করা 

যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল 

বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পায়ে । যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল 



১৯২ ইধ+- আইন, ১৩২২ € ১৬শ খণ্ড । 
লি এছ শী তা 1০০ শি শা শি লস্ছি পািত শত জা পি ৩০০৯ 

রবি শৃস্তের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আনু, ও বিলাতি নজীর 

বীজ লাগান. এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চার! নাঁড়িরা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, 

তাহাদের তদ্বির করাই এখন কাধ্য। তরমুক্ম ও খরমুজেয় বীজ বপন ; মুলা, বীট, 
কুমড়া, লাউ, শসা, পেয়াজ ও ব্রবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে &উ সকল ক্ষেএ্র 
কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আন্না! করিয়। দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া 
এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে) বিলাতী সন্জীর ভীটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা 
*টার সময় উহ্বাদদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া ? খার্ত।কু, কাপাস 

ও লঙ্ক। চয়ন ও বিক্রয় ) ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কে।পান এই সময়ের কাব্য । 

গোলাপের পইট ।-__কান্তিক মাসে যদি গোল।পের গাছ ছাট। না হ্ইয়। 
থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। ব্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনায় 

সময় কাটিরাছে। কালী পুজার পর এ কাধ্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম 
ও পার্বত্য প্রদেশে অনেক আগে এ কাধ্য সসাপ। করা যাইতে পারে । গে।লাপের 

ডাল, “ডাল কাটা” কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাটিবার 

সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল 
বড় হয়; সেই গুলি গোড়া ঘেপির়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব থেসির়া 

ছ'টীতে হয় না। মারসাল লীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাটিবার 
বিশেষ আব্ঞক হয় না, তবে মিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাঁল.কিছু কিই 

বাদ দিতে হয়।. ডাল ছ'টার সঙ্গে গোড়! খুঁড়িরা আবশ্যক মত ৪ “হইতে 
১* দিন রৌদ্র খাওয়াইয়৷ সার দিতে হয়। মি নিরস থাকিলে তরল সার, 
জাম সরস-থাকিলে গুড়া সার ব্যবহার করা নিধের। গাদলার পে|ড়ামাটি, সপ্রিষার 
খৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিনাণে এটেল মাটি একত্র পঠাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া 

প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইপণে। গুড়া সার 

সরিষার সখৈল এক ভাগ, পচা গোময় বার এক ভাগ, পোড়াম।টি, এক ভাগ এবং 
এঁটেল মাটি ই ভাগ একত্র করিরা মিশাইরা ব্যপহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া 
প্রত্যেক গাছে সিকি পাউও হইতে এক পাউগ্ড পর্যন্ত এই নার দিতে হয়। এ 

[মিশর নারে একটু ভূষা। মিশাইলে মন্দ হর না, জুধ। কলিকাতার বাঞ্গারে কিলিতে 

পাওয়া যায়। প্রতি পাউগ্ড মিএ সারে এক প্যাকেট ভূন! যথেষ্ট, ভূনা পিপে 

গোলাপের রও বেশ ভাল হন্ন। পাকা ছাদের রাপণিশের গুড়া কিঞিত অভানে 

পোড়।মাটি ও গুঁড়া চুণ সাম পরিমাণে মিশাইয়া পইণে গাছে, ঞুলের সংখ্য। 
বৃদ্ধি হয়। | 



বিচক্ষণ হোমিউনথিক চিকিৎসক 

পীডেটি, সাড়ে আট ঘটিকা অবধি ও সন্ধা বেল! টা হইতে ৮।* সাড়ে আট 

| ০৪৪০৪ সমস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা ও 'উবধ প্রদান করিয়া থাকেন। 

রগ ৬ ্ % ৬ টু 

এখানে সমাগত রোগীদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়৷ ওবধ ও বাবস্থা দেওয়া হয় এবং মক, বন 

বাসী রোগীদিগের রোগের নুবিস্তারিত লিখিত বর্ণন! পাঠ কয ও বাহ পর চি 

| ডাকযোগে পাঠান হয়। 

% ৫ ্ ক ছু 

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, ললীহা, বত, নেবা, 

উদরী, ব্রা, উদরামর, রুমি, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, সর্ব গ্রকার জর, বীভ্নেস্বা ও ছুই 

সন্নিপাত বিকার, অল্নরোগ, অর্শ, ভগন্দর, মুত্রবস্ত্রের রোগ, বাত, উপদংশ সর্বপ্রকার শুল, 

চর্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসিকারোগ, ঠাঁপানী, 

যক্ষীকাশ, ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ব প্রকার নৃতন ও পুরাতন রোগ ৪০০৪ 

আরোগ্য করা হয়। 

টি র্ 

নু রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার চাধ্য স্বরূপ প্রথমার 

অভ্রিম ৯ টাকা ও মফ:ম্বলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট নুবিস্তার্টিত 

£ বিবয়ণের সুহিত মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চার ক্বরূপ প্র বার ২৯ টাক! আধ 

রানা ও ব্যবস্থামায়ী স্বতন্ত্র চা্্য করা হয়। | 

এ বিবরণ বাঙ্গাল কিম্বা ইংরাজিতে সুবিস্তারিত, রূপে শি হর বর চি 

উহা আনি গোপনীয় রাখ। হয়। 

শা নি ৭ রর শী টি 

| আমাদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক গুধধ প্রতি ভাম ”১* পর়সা হইতে ৪২ 

টাক অবধি বিক্রয় হয়। কর্ক, শিশি, উদ বা ইত্যাদি এবং ইজি ও বালা 

হোমিওপ্যাথিক পুস্তক-ন্ুলত মূল্যে পাওয়া যায়। 

2) 
/. 

ঙ ক্ষ গো % ঁ 



ক্কার্তিক ১০২২-সাল। 

. বা মতামতের জন্ত সম্পাদক দানী নহেন ] 
-- প্রাঙ্ক 
১৯৩ 

৬৬৬ ৬৪৩ ৬৬৬ ৪১৭ 

5 জি ৯০৬ ২০৬ 

সাময়িক কৃষি সংবাদ-_ 
..... ফাঙ্গাস বা উত্ভিদাণুরোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান, বল ভাই শ, ক্র 
আবাদ, বাঙলায় তিলের আবাদ “০ |  আ-_২১১ 

মৌমাছি পালন বির রি ৪৪ - তি ২১২ 

অবিমিশ্র ধানের বীজ 82 নু যি ্ ০০০ ২১৫ 

. কলাইঈযন্তের বীজ বাছাই "*.. উঃ ২০ ৯ ২১৪ 

পত্রাদি-_ 

কলার চাষ, কল! গাছের সম্পূর্ণ সার, আসাম কফি-বিভাগে ভ্েপ্টা 
_ ডিরেক্টর, ত্রিবান্থুরে মত্ন্তবিভাগ, কলিকাতায় মাছের আমদানী, 
সত উঠুক স্কঃড়ৃদ্ধারা গো-জনন, স্বদেশী কারখানা, বেহারে মাছের চাষ, ২৯২২ 
সংগ্রহ -- 

| পাতে সনি পি ঢাকার বন্তর শিল্প ২০০ ২২০২৩ 
এ _বাগীনন ৪: কার্য : -** | ₹২৩২২৪ 

রর বুট এও স্ ফ্যান্তুরী 
সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত 

রি কারার ১ম এই কঠিন জীবন-সংগ্রাজের দিনে আমরা 

বট 11২: রা « আমাদের প্রস্তত সামগ্রী একবার ব্যবহার 

রঃ ০২. হি করিতে.অন্ুরোধ করি, সকল প্রকার চামড়ার 

8 বুউ এবং স্থু আমর! প্রন্থত করি, পরীক্ষা 

প্রার্থনীয়। রবারের শ্প্রিংএর জন্য স্বতজ্জর মূল্য 
দিতে হয়না! ঞ 

২য় 'উৎকষ্ট ক্রোম চামড়ার. ডারবী. বা. 

ফোর্ড গছ সূলা ৫২, ৬২। পেটেপ্ট বার্ণিষ, লপেটা, বা পম্পনন্্ ৬৯ ৭২1 পত্র, 
৪ 

গন ধিকৌ জাতব্য.বিষর দূলোর তালিকা পাদ প্রেরিতবাড। -.... 
টি ক রাত ঠাক রব 



২7১৬৯ ও রর 

র সদ আআ ১১ ক্র ত্তান 

॥ ঠা 
চা বিজ 

৪ 

৮ 
ও 

৯ ঘ 
৫ ॥ 

রস 

চা ৯ 

৮ 

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র 

১৬শ খণ্ড | 

পপ পাপ পপ তল সা পপ 
৩ পি থপ, 

০ পুল 

কার্তিক, ১৩২২ সাল | ৰ ৭ম সংখ্য | 
রি তে ০ ট 

৬ ০ ৭5৫ নি এ পপ 

কুহ্মম ফুল 
পাটি (টি পরাররাাটি 

যে অবধি যুরোপে কৃত্রিম রঙ্গের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভারতের স্বাভাবিক 

উত্তিজ্জ রঙ্গের কাটতি একেবারে কমিয়! গিয়াছে । যখন নীলের মত একট বৃহৎ 

কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন ছোট ছোট কারবারের যে আর দাড়াইবার 

স্থল নাই তাহা! কি আর বলিতে হইবে ! ৩০1৪* বৎসর পূর্বের এ দেশ হইতে যুরোপ 

ও মাঞ্চিণে মন্রিষ্ঠা ও কুনুমফুল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইত, কিন্তু এখন এই উভয়বিধ 

উদ্ভিজ্জ রঙ্গেরই রপ্তানি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় শা কিন্ত আমাদিগের বিশ্বাস 

চিরদিন এরূপ থাকিবে না। কৃত্রিম রঙ্গের পশার যেন একটু একটু করিয়া! কমিয়৷ 

আমিতেছে। নকল নীল অপেক্ষা আসল নীলের প্রতি আবার লোকের দৃষ্টি পড়িতেছেত 

ইঞীতে বোধ হয় অন্ঠান্ট স্বাভাবিক রঙ্গের পুনরায় আদর হইবে । | 

কুন্ুমফুল ভারতের সর্বত্রই জন্মিয়া থাকে । তবে নিয়বঙ্গ অপেক্ষা বিহার প্রদেশেই 

ইহার অধিক আবাদ হইয়। থাকে। নিশ্নবঙ্গের বর্ধমান কোন কোন স্থানে ইহার 

অল্প গরিমাণ আবাদ আমর! দেখিয়াছি। পূর্বে ঢাকা জেলাতে ইহার যথেষ্ট আবাদ 

হইত। বিহার অঞ্চলের মজঃফরপুরে ইহার যথেষ্ট আবাদ দেখা বাঁ; কিন্তু পূর্বে 

ইহার আবাদ যে পরিমাণ হইত, এখন তাহার দশতাগের এক্ভাঁগ জমিতেও তাহা! 

দেখা যাক্ন না । 

কুস্থমফুলের গাছ ছুই জাতীয়। একপ্রকার গাছে কাটা আছে তীহাকে বিহার 

অঞ্চলে কুঠি বলে, আর মুদ্দি নামে এক জাতীয় গাছ আছে তাহাতে কাট। নাই। 



৯৯৪ ₹খ+-_কাতিক, ডা | ১৬শ | খও 

সাধারণত: আলু, সরিষা, অহিফেন, যব, গম, তিল ও ছোলার সহিত কুক্মমফুলের 

আবাদ করা হইয়া থাকে। ইহা সকল রকম মাটিতেই জন্মিয়৷ "থাকে, তবে বেলে 
মাটিতে ব৷ দোল শ মাটিতে ভাল জন্মে। 

কুহ্থমফুলের চাষে সার দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, তবে অহিফেন বা পোস্তর 

সহিত বপন করিলে শেযোক্ত ফসলের জন্ত গোময় সধর দিতে হয়। দি অন্য কোন 

ফসবের সহিত কুনুমফুল বপন করা* না হয়, তাহা হইলে, বিথ প্রতি ৩।০ সের বীজ 

ছড়াইলে যথেষ্ট হয়, কিস্তু অন্ত ফসলের সহিত বপন করিলে বিঘ! কর! দুই সের বীজ বপন 
করা যাইতে পারে ॥ : ইহা! সচারাচর কান্তিক মাসেই বপন করা হয়। ইহার চারা এক 

হাত অন্তর জন্মিলেই ভাল হয়, এই জন্ত ঘন জন্মিলে গাছ উপাড়িয়৷ পাতল! করিয়। দেওয়া 

হয়। গাছ একটু বড় হইলে উহার ডালের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্তক, তাহ! 
হইলে গাছগুলি বেশ ঝাকড়াল হয়। গাছে কুঁড়ি ধরিবার পূর্বে এক পশল! বৃষ্টি হইলে 
বড় ভাল হর কিন্ত অতিবৃষ্টি হইলে ফুল নষ্ট হইরা যায় । আকাশ মেবাচ্ছন্ন হইলে গাছে 

লাহি নামক একপ্রকার পোকা ধরে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে । 

সচরাচর মাঘ মাসের শেষ ভাগে ব৷ ফান্তন মাসের প্রথমে কুস্ুমুল ফুটিতে আরন্ত 

হয়। এই সময়ে যদি একটু পশ্চিমে বাতাস বয়, তাহা হইলে ফুলের রঙ্গ ভাল হয়। 
ফুল তুলিবার উপযুক্ত হইলে, স্ত্রীলৌক বা বালক বালিকার! ছোট ছোট টুকরি করিয়৷ 

এই ফুল তুলিয়৷ থাকে । অবশ্য ক্ষেত্র বড় হইলে ফুল তুলিবর জন্ত লোক নিযুক্ত করিতে 
হয়। এই সকল লোক ১৬টি ফুল তুলিলে একটি ফুল পাইয়া থাকে । কখন কখন 
ধান বা ভুট্টা পারিশ্রমিক স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে । শস্তে পারিশ্রমিক দিতে হইলে 

যে পরিমাণ ওজনের ফুল তুলে, তাহার অর্ধেক শশ্ত পায়। .অর্থাৎ পাঁচ সের 

ফুল তুলিলে আড়াই সের ধান বা ভুট্র। দেওয়৷ হয়। এই ফুল প্রাতঃকালেই তোল! 

হয় এবং দিনের বেল!য় ছার়াধুক্ত স্থানে উহাকে শুকান হয়। সন্ধ্যা কালে ফুলগুলি 

সামান্তরূপ রগড়াইয়।! গুঁড়া করিয়া খাটিয়ার উপর শুকাইতে দেওয়া হয়; 
এইরূপ গুড়া না করিলে, ফুলগুলি জড়াইয়া ডেল৷ পাকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা । 

তিন বিঘা! জমীতে যদ্দি কেবলমাত্র কুন্থমফুলের আবাদকর! হয় তাহ! হইলে এইরূ€ ব্যায় 

হইয়া থাকে-__ 
তিন বিঘা! জমীর খাজন৷ ১২২. 
রোডসেস ইত্যাদি ৮% 

ছয়বার লাঙ্গল দিবার খরচা ৩৮০ 

দশ সের বীজ . ১15 

ভূমি খনন ১২. 

১৮1০৩ 



৭ম সংখ্য।] কুস্গম ফুল ১৯৫ 
০ সি কান্দি এ নিস পারি এ ৪৮ টিটি নিপিকা সিি সতা চে আপিজলরিড তা জী দিত ছি ১০৩ রা 5 ২ শী স্পাসশপ তল লং না এ 

তিন বিঘা রহীরো পার এক এগ । ফুল হয় যারে রর ররর পৃ 
ফুল টাকায় দুই সের দরে বিক্রয় হইত কিন্তু বিলাতী রঙ্গের চলন ভওয়াতে টাকায় ছয় সের 
করিয়! বিক্রয় ভইয়৷ থাকে । ইহাতে দেখ! যাইতেছে এখনও কুমুম ফুলের আবাদে বেশ 

লাভ আছে। 

পূর্ব্বে ঢাঁকা জেলাতে যথেষ্ট কুস্থম ফুলের আবাদ হইত। পুরাতন একটি হিসাবে 

প্রকাশ যে ১৮২৪২৫ সালে কলিকাতার পরমিট হইতে যে ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুল রপ্তানি 
হইয়াছিল, তাহার তিন ভাগের ছুই ভাগ ঢাকার নিকটে উৎপর হইয়াছিল। সে সময়ে 
এই ৮৪৪৮ মণ কুন্ুম ফুলের মূল্য ২৯০,৬৫৫ টাঁকা ধার্য হইয়াছিল । এখন ঢাকাতে এ 
আবাদ নাই বলিলেই হয়। এখন কেবলমাত্র নবাবগঞ্জ থানার এলাকার কিছু কিছু 
চাষ হইয়! থাকে। শুন! যায় পূর্ববে পাথরঘাটা কুন্ুম ফুল হইতে উৎকৃষ্ট রঙ প্রস্তুত হইত। 

বাঙ্গালা দেশে অতি সহজ প্রণাপীতে কুসুম ফুলের রঙ্গ প্রস্তুত করা হয়। পূর্বে 

উল্লিখিত হইয়াছে যে ফুলগুলি ছায়াধুক্ত স্থানে শুকান হইয়! থাকে, কেন ন! রৌদ্রে দিলে 
রঙ্গ নষ্ট হইয়! যায় । ফুল শুঁকান হইলে উহ! কলসীতে পুরিয়া রাখিয়৷ দেওয়া! হয়, অধিক 
ফুল হইলে একটি ক্ষুদ্র চোরকুটারীর মত ঘর প্রস্তত করিয়৷ তাহার ভিতর রাখিয়া! দেওয়া 
যায়। যথাসময়ে ফুলগুলিকে বাহির করিয়া একটি উখড়ি বা উদ্খলে ঢালিয়া উহা 

চূর্ণ করা হয়। যখন উহা! উপধুক্ত রূপে চূর্ণ হয়, তখন চারিধারে চারিটি ৩ধোঁটা পুতিয়া 

তাহাতে একখানি কাপড় ঝুলাইয়৷ বীধা হয়। ফুলগুলি সেই কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া 

তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফুলে যে পীত রঙ্গ থাকে তাহা! ধুইয়৷ ফেলিবার জন্য 
এইরূপ করা হইয়া থাকে। তাহার পর সেগুলিকে রগড়াই়। গোল গোল ফেনিবাতাসার 
আকারে পাকান হয় এবং রেড়ীর পাতার উপর রাখিয়। আর একটি পাতা চাপ! দিয়! 

ঢাঁকিয়! রাখা হয়। পরদিন ঢাকা খুলিয়া মাদুর বা! চেটাইয়ের উপর বিছাইয়া শুকাইতে 
দেওয়া হয় ও উপযুক্তরূপ শুকাইলে উহা! বিক্রয় করা হয়। যদি ফুলের পরিমাণ অধিক 
হয় তাহ! হইলে চূর্ণ করিবার সময় কলাগাছের ক্ষার বা সাঁজিমাটি মিশান হয়। এক সের 
ফুলে দুই ছটাক পরিমাণ মিশাইলেই যথেষ্ট হয়। মাটি সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইলে পূর্বো- 
ল্লিধিত নিয়মে কাপড়ে ইক! হইয়া থাকে । যে ফুলগুল৷ একবারমাত্র জল ঢালিয়। ছাকা 

হয় তাহাতে ঘোর লাল রঙ হইয়া থাকে, দ্বিতীয়বার"ছাকিলে তদপেক্ষা ফিকা রঙ হয়, 

ভূতীয়বার ছীকিলে আরও ফিকা হয়। এরূপ ছাক্বার:সময় তেতুল, লেবু, আম ঝ! 
দধির মত অগ্ন সামগ্রী মিশান হইয়া থাকে । এক সেরে চারি ছটাক পরিমাণ অল্প দেওয়! 

হয়। কুন্গুমফুল হইতে নান! প্রকার রঙ উৎপন্ন হয় ষথা :--(১) লাল বা এক রঙ! 
(২) গোলাপী (৩) বেগুনি (৪) বাদামী (৫) নওরঙ্গী বা কমলালেবুর রঙ 

(৬) টাপাফুণের রঙ ইত্যাদি। এই সকল বিভিগ্ন রঙে রঞ্জিত করিতে হইলে অন্যবিধ 

রছ উঠার সছিহ মিশাইতে ভয়। 



১৯৬ ধবক-কার্তিক, ১৩২২ 1 ১৬শ খণ্ড । 
বি পাটি পাস পরি পা পরি রো তা শাসিশেপ৯ পাস শা সসিঠী ৯৫4 ৯৮ এসি ভি ৮৬ লস ৩ 7 পি পি এ তো এটির ভীত ৬৪- ০ তাস তি পসিপরত এ ৯ লোন এলি ও বলি এ বাসন বত 

বিহার ও অঞ্চলে লে বিবাহাদি গুভকার্ধ্ে কুস্কুম ফুলে রক্ষিত বন্দি ব্যবহৃত হুইয়৷ থাফে। 
এই জন্য উক্ত প্রদেশে যে সময়ে বিবাহদি হয় সে সময় বস্্ররপ্রফের! ষ্থেষ্ট উপার্জন করিয়া 

থাকে। যুঙ্গের এইরূপ বস্ত্রাদি রও করিবার প্রধান স্থান। 
ফুনুমফুলের বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত কর! হইয়া থাকে । পূর্বে এই তৈল অনেক 

স্থানে দীণ জালাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইত। বিহার ও উত্তর পশ্চিমে কৃপ হইতে জল 
ভুলিবার জন্ত যে এক প্রকার চামড়ার ডোল ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাতে কুস্থমবীজের 

তৈল মাখান হয়) .এরূপ করিলে মুষিক বা কীটে উহ! নষ্ট করিতে পারে না । সরিষা তিমি 

তিল গ্রভৃতি বীজ হইতে যেরূপে তৈল বাহির কর! হয় কুন্ুমবীজ হইতেও সচরাচর সেই 
প্রথায় তৈল বাহির কর! হইয়া থাকে । কিন্তু কোথাও কোথাও আর এক প্রথায় তৈল 
বাহির করা হয়। একটি কলসীর উপর এক তৃতীয়াংশের এক অংশ পুরু করিয়া মাটি 

লেপিরা দেও! হয়, তাহার পর কলসীতে বীজ রাখা হয় ও কলসীটি তুঙ্গুরের উপর বসান 
ছয়। তাহার পর কলসীর মুখটাতে জলম্ত ঘু'টে চীপাইয়া বন্ধ কর! হয়। বলা বান্ুল্য 
কলসীর তলায় একটী ছিদ্র থাকে, &ঁ ছিদ্র দিয়া একটু একটু তৈল চুয়াইয়া তন্দরের মধা- 
স্থিত আর একটা পাজ্রে পড়িতে থাকে । 

তৈল বাহির করিবার আর একটা প্রথা এইরূপ | গর্ভ খুঁড়িয়া ভছাতে একটী 

পাত্র রাথাহয়। তাহার পর একটি কলসীর ভিতর বীজ পুরিয়! তাহার মখে একথাণি 

খুরি কাদা লেপিয়া আটিয় দেওয়া হয়। এ খুরিখানির মধ্যস্থুলে একটী ছিদ্র থাকে। 
স্তাহছার পর কলসী'টী উপুড় করিয়া! গর্কের মধ্যস্থ পাত্রের উপর রাগ! হয় এবং কলসীর 

উপ্টান তলায় ঘু'টের ভাবর! দেওয়া হয়। কলসীটা পূর্ণ থাকিলে জল্ক্ষণ পরেই তৈল 

চুয়াইয়া পড়ে। এই প্রথায় বীজ হইতে অধিক তৈল বাহির হয়) প্রায় দুই সের বীজে 
দশ ছটাক তৈল পাঁওয়! যায়, কিন্তু অন্যবিধ প্রণালীতে সাত আট ছটাকের অধিক তৈল 

বাহির হয় না। 

ডুমরাও অঞ্চলের লোক বলে ষে কুন্ুমবীজের তৈলে খোস পাঁচড়া সত্বর আরোগ্য 

হইয়া! থাকে । এই তৈল তিন চারিবার লাগাইলেই, যেমন কোন খোস হউক না কেন 

শুকাইয়! যায়, পোড়া তৈলে বাত ও অনেক প্রকার ক্ষত আরোগ্য হইয়। থাকে | ইহাতে 

গবাদি পশুদিগের ক্ষত আরোগ্য হইতে শুন! গিয়াছে । কোন কোন স্থানে রন্ধনেতেও 

কু্থুমবীজের তৈল ব্যবহৃত হুয়। 

কুন্গমফুলের গাছ খন কচি থাকে, তখন উহার ডগা অনেকস্থলে রন্ধন করিয়! খায়। 

অনেক দরিদ্র লোক বীজমধ্যস্থ শ্বেত পদার্থটা চরণ করিয়৷ জলে সিদ্ধ করিয়! হুগ্ধের পরিবর্থে 

ব্যবহার করিয়! থাকে । কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে অজীর্ণ রোগ আনয়ন করে । বর্ধমান 

অঞ্চলে মুড়ি প্রভৃতির সহিত কুন্থমবীজ মিলাইয়! খাইয়া! থাকে । কুনুমবীজ ভাজা খাইতে 

বেশ সুস্থান্ধ। উহা! দেখিতে ধানের গড়গড়ির মত। 



টম সংখ্য| | ] _ বেড়ীর চাষ ১৯৭ 
সিসি এসিসিএ পটে তি পাসপতি তল পাপী পিপিপি এশা পরশ বর তা শাসিত তা 

পুর্ব্ধে বৎসরে প্রা ছয় সাত লঙ্গ টাকার কুহুমদুল বিদেশে রপ্তানি হইত, এ এখন ্  
টাক! মূলোরও ফুল রগ্ঠানি হয় না। ১৮৭৮৭৯ সালে ৪৯৭৭ হন্দর কুন্ুমবীর্জ সমগ্র 
ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার মূল্য ১৮৬,৭১১ টাকা, কিন্তু গত বর্ষে 
৪৩৩ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল, ইছার অধিকাংশ বঙ্গদেশ হইতেই প্রেরিত হইয়াছিল। 
এই ফুলের মুল্য ৬৭,৫০৬ টাঁক1। এখন চীনদেশেই প্রায় সমস্ত ফুল রগানি হয়, অতি 
অল্প পরিমাণ জাপান ও ইংলগ্ডে প্রেরিত হয়। 

১৮৯৫ সালে বোস্বাই প্রদেশে যত তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কুস্থুম- 

বীজ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল । ১৯০২।৩ সালে তথায় ইহ।র আবাদ অনেক বৃদ্ধি 

হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন মে রঙের জন্ক কুসুমফুলের চাহিদ| (10911870 ) 

না থাকিলেও তৈলের জন্য ইহার আনাদ চলিবে । পঞ্জাবপ্রদেশে ঘ্তের সছিত কুসুম 

বীজের তৈল ভেঞাল দেয় বলিয়! তথায় উহা! যথেছ বিক্রয় হইয়া থাকে । তথায় অনেক 

দরিদ্র লোক ঘ্বতের পরিবর্তে কুম্থুম বীজের তৈলে লুচি ভাজে । 

শতিনকড়ি মুখোপাধায়। 

রেড়ীর চাষ 
গানরাজ, 

জীশশীভূষণ সরকার লিখিত - 
“কৃমকের” কয়েকজন পাঠক সম্প্রতি রেড়ীর চাষ, রেড়ীর খৈল তৈল ও তৎসংক্রাস্ত 

ব্যবসায় সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছেন । আমরা প্রতোককে স্বতস্থ ভাবে উত্তর 

দেওয়া অপেক্গা এতৎ সম্বন্ধে একট প্রবন্ধ গ্রকাশিত কর! যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। 

নিয় লিখিত গ্রবন্ধ রেড়ীর বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের ও প্রধানতঃ শ্রীষত্ক ব্রেলোক্যনাথ মুখো- 

পাধ্যায় লিখিত পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলিত হইল। 

রেড়ী, ইউফরবিয়েদি জাতির রিসিনস পরিবার ভুতু । উদ্ছিদ শাস্ত্রে ইহার নাম 

রিসিনস কমিউনিস (7801708 0011117)111)19 )। রেড়ীগাছ, নানাস্থানে নানারূপ 

আকার ধারণ করে। কোনও স্থানে ইহা বিশ ত্রিশ হাত উচ্চ বুক্গরূপে পরিণত হইয়া 
অনেক দিন জীবিত থাকে, আবার কোথাও বা! ই! সামান্য ওষদী রূপে পরিবর্থি্ত হইয়া 

এক বৎসরের মধ্যে মরিয় যায়। সচরাচর ইহা! সাত আট হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। 

কাঁও ফাঁপা, চিন্ধণ, গোলাকার, লোমশূন্ত । উপরি-ভাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র বিপর্যস্ত, 

বক্র, গোলাকার, ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র ঈষৎ নিম্নমুখ, উপতৃণ সংযুক্ত, ছয় হইতে আট 
উঞ্চ দীর্ঘ। পম্পগুচ্ছক বহু ভিন্ন, পূংকেশর ও গর্ভকেশব ভিন্ন ফলে খাকে। ফল 
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লতি তাপ সি লা ৯, লা সতী সপ, পাউনিত 

জিকোষ, কাটাযুক্ত। | (পাবনা ষড়, ভাগে বিভক্ত হইয়া বীজ নিত হয | বীজ গোলা 
কার, চেপ্টা, একের চার হইতে একের ছুই ইঞ্চ দীর্ঘ । একের চার হইতে ছুয়ের পাঁচ 
ইঞ্চ প্রস্থ ; একের আট ইঞ্চ স্থুল, চিক্ণ, রেখাবিশিষ্ট, নান! বর্ণে রঞ্জিত। 

উদ্ভিদ শাস্বমতে রেড়ী বড় ও ছোট এই ছুই বর্ণে বিভক্ত । বড় দানাকে ফ্রন্ট 
মেজর ও ছোট দানাকে জ্রট্রস্ মাইনর বলে (€ দণণ০605 10781018700. 7)11)01 )। 

অনেকের মত এই যে ছোট দান! হইতে ভাল স্ডেল প্রস্তত হয়; কিস্তু এ বিষয়ের নিশ্চ- 
ঘতা নাই। 

কলিক!তার বাজারে এক শত প্রকারেরও অধিক রেড়ী আমদানি হইয়! থাকে। 

এই সকল রেড়ীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পার। যায়--€১) যে সকল 

রেড়ী ভাগলপুর, বেহার ও উত্তর পশ্চিম হইতে আমদানি হয় ও (২) সাহা সমুদ্রকূলব্তী 
স্থান হইতে আইসে। উত্তর ভারতের রেড়ীর মধো কয়েকটীকে প্রধান বলিয়৷ উল্লেগ 
করিতে পারা যায়। পীরূপৈতি, কহলগ!, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, মকায়া, বামুনগামা, 

মথুরাপুর, বিস্থুনি, রেভেলগঞ্জ, পিতারা, রসুলপুর, বখতীয়ারপুর, জুমই, দারভাঙ্গ।, 
রোশড়া, বীরপুর, ইটোয়া, হাত্র।স ইত্যাদি। সমুদ্রকূলবর্তী রেড়ীর ্নধো এই কয়েকটা 
গ্রধান,__কোথাপটনম্, মান্দাজ, মন্ুলিপাটাম, কোকোনাডা, ব্রলবাহা, কটক, বালেশ্বর 

9 মেদিনীপুর । উত্তর ভারতের রেড়ীর মধ্যে সকলের চেয়ে, পীরপৈতিরই রেড়ী ভাল 

নলিরা পরিগণিত, তাহার নীচে কহলগী, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও মকায়া। সমৃদ্রতীর 

নন্ত্রী রেড়ীর মধ্যে কোখপটনম্ সর্বোত্কৃষ্ট । কোখ।পউনমের তুল্য কোন বেড়ীই 

কলিকাতার বাজারে আমদ।নি হয় না । কোখাঁপাটনমের নীচে কোকোনাডা। মোটা: 

মুটি কথা এই, পাচ্ছাড়তলি স্থানে যে রেড়ী হয় তাহা ঢর জমির রেড়ীর অপেক্ষা অনেক 

পরিমাণে উৎকৃষ্ট । 

চাষ-___বঙ্গদেশে সর্বত্রই রেড়ীর চাষ হইতে পারে, কিন্তু পাটন। অঞ্চলেই ইহার 
অধিক চাষ হর । কৃষকের! এখানে তিন প্রকার রেড়ীর চাষ করিয়া থাকে, যথ। ভাদোই, 

বাসন্তী বা সালুক এবং চনাঁকি। প্রথমটা অন্যান্ত খরিফ বা বর্ধাকালের ফসলের সহিত উৎ- 
পন্তি হয় বলিয়৷ তাই ইহার ভাদে!ই নাম হইয়াছে। জৈষ্ঠ মাসে প্রথম জল পড়িলে কৃষকের! 

উচা ক্ষেত্রে অন্ঠান্ত শন্তের সহিত বুনিয়া দেয়। মাঘমাসে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। ভাদোই 
রেড়ীর দান! বড়, কিন্তু খোশা স্থুল। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাসন্তী রেড়ীর বুনন হইয়া 
থাকে ও চৈত্র মাসে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। চনাকি রেড়ীর বড় অধিক চাষ হয় না। 

ইহার ফল পাকিলে ফাটিয়৷ বায়, আর বীঞ্গ দূরে গিয়া! ছিট্কাইয়! পড়ে, তাই ইহার এরূপ 
নাম হইয়াছে । চনাকি রেড়ীর দানা ভাল, কিন্তু বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক নষ্ট হয়, 
লোৌকে তাই ইভার বড় অধিক চাষ করে না। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে চনাকি রেড়ীর 
গাছ নিন বৎসর পর্যান্ত রুূষকেরা রাগিয়া দেয়। কিন্ক প্রথম বৎসর যেরূপ ফল হয়, 
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দ্বিতীয় ও তৃতীর বংসরে সেরূপ হয় না। তার পর গাছ নরিয়। যায়। নদীর ধারে 

দৌোয়াস জমিতেই রেড়ী” ভালরূপ জন্মে । রেড়ীর চাষে কোনরূপ বিশেষ পরিশ্রম নাই । 

ক্ষেত্র কর্ষণ করির] দেড় হাত কিছুই হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। 

কোনও স্থানে লোকে ছুই হত অন্তর কেবল একটা ছোট গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বীঙ্গ 
বপন করিয়া দেয়। বুনিবার সময় বীজের মুখের দিক নীচে রাখিত্রে হয়। এক বিঘা 
বুনিতে পাচ সের বীছ যথেষ্ট । আট নয় দিনে বীজ হইতে অঞ্চুর বাহির হয়। গাছ 
যখন ছোট থাকে, তখন মাঝে মাঝে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিলে রেড়ীর বিশেষ উপকার হ্য়। 

তাহ। যদ না হয়, তবে নিড়াইয়া দিলেও চলিতে পারে । উদ্দেশ্য গোড়াগুলি একটু আল! 

থাকা। আর ঘাসে কি অপর কোনও গাছে ইহাকে চাপিয় না ধরে, সে বিষয়েও দৃষ্টি 

রাখা কর্তব্য। মাঁঝে মাঝে লাঙ্গল দেওয়া ও গোড়া আনপ। করিয়া দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য 

“৮ যে, তন্বারা আশে পাশের ছোট ছোট শিকড় কাটিয়া যায়, তাহাতে গাছ লম্বা হইয়। 

উন্ধদু। | বাড়িতে পারে না, তখন ইহার প্রতিগাট হইতে শাখ! প্রশাখা বাহির হইতে 

থা 5, উদ্ধমুখে দীর্ঘ হইয়! বাড়িয়া উঠিলে, মাথায় কেবল এক গুচ্ছ ফল হইবে অধিক 

২ বেনা। আর চারিদিকে শাখা! প্রশাখা হইলে, প্রতি শাখায় ছুই তিন থোলে। করিয়া 

ফল হইবে। এক এক গুচ্ছে ২৫ হইতে ৩্টী করিয়। ফল থাকে, প্রতি ফলে তিনটি 

করিয়া বীজ থাকে । যদ্দি অপর কোন ফসলের সহিত ইহার চাব কর] হয়, তাহা হইলে 

সেই ফসলের পা'টের সঙ্গে সঙ্গে রেড়ীরও পাস্ট হইয়া যায়। 

রেড়ীর ফল “পাকোপাকে।” হইয়। আসিলে কৃষকদিগের ছেলেরা দেখিতে থাকে, 

কোন থোঁলোটার বীজ এক-আধটী ফাটিয়া বাহির হয়। থোলোর এক আধটা ফল 

ফাটিলেই সমস্ত থোলোটী কাটিয়া লইতে হয়। তার পর থোলোগুলি ঘরের ভিতর 
ছাঁয়াতে রাখিতে হয় । এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত ফল সংগ্রহ হইলে, যখন গাছগুলি ফল- 

শূন্য হইয়! পড়ে, তখন সংগৃহীত ফল সকল একত্র করিয়া! একটা গর্ভের ভিতর রাখিতে 
হয়। অল্প জলে কিঞিৎ প্লৌবর গুলিয়৷ সেই জল ইহার উপর ছড়ায়! দিতে হয়। তার 

পর হয় একথও মাছুর ন৷ হয় গুন দিয়া তাহ! চাপ! দিতে হয়। তিন দিন পরে ফল- 

গুলিকে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয় অল্প পিটিলেই সমুদয় খোশা বীজ হইতে পৃথক্ হইয়া 

পড়ে। কিন্তুবুনিবার নিমিত্ত যে বীজ রাখিতে হইবে, তাহা এরূপ করিলে চলিবে না। 

তাহ।তে জল আছড়৷ দিয়! শুকাইলে রসে ও উত্তাপে বীজ-নিহিত অস্থুরের প্রাণ নষ্ট হইতে 

পারে। বীজের জন্ত যে রেড়ী রাখিতে হুইবে, তাহার ফল ছুই তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়৷ 

একখও তক্তার উপর রাখিয়৷ পটিয়া খোসা! পৃথক করিয়! লইতে হইবে । এক বিধায় 

একেলা রেড়ীর চাষ করিলে চারি হইতে বার মণ রেড়ী উৎপন্ন হইতে পারে । 

ভাগলপুর, মুঙ্গের, মালদহ, পুর্ণিরা গ্রভৃতি স্থানে পাঁচ প্রকার রেড়ীর চাষ হইয়া 
থাকে) যথা--মুগীয়, ঝোকিয়া, চনাকি, গোহুম। ও ন্ঞাদোইয়! | প্রথম চা ক্াপ্ররির 
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রেড়ীর অগ্রহীয়ণ ম।সৈ বুনন হইয়। থাকে, চৈত্র বৈশথ মাসে ইহাদের ফল সংগৃহীত হয়। 

ভাঙদ্দোইয়া রেড়ীর জৈষ্ঠ মাসে বুনন হয়; অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ইহণর ফল সংগৃহীত হয়। 

রেশমের জন্ত যেখ।নে ত.তের চাষ হয়, সেইখানে অনেক স্থানে ক্ষেত্রের আলের উপর, 
লোকে রেড়ী বুনিয়া দেয়। যশোহর জিলায় এই ছুই প্রকার রেড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, 

খুদে ও বাঘা। খুদে অবশ্ঠ ছোট, আর বাঘ! ঝড়। খুবে, বনে-বাদাড়ে আপন-আপনি 

হয়, কেহ ইহার চাষ করে না, ইহার ফলও কেহ কুড়ায় না। বাঘা, লোকের খেতের 

ধারে বুনিয়া দেয়। *গাছ বড় হইলে ইহা! এক প্রকার বেড়ার মত হইয়া ভিতরের কসলকে 
গরু বাছুর হইতে রক্ষা করে। পুর্ব্দেশে রেড়ীর বড় চাঁষ হয় না। কখনও কখনও 
হরিদ্রার সঙ্গে লোকে ইহ! বুনিয়৷ থাকে । কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোণ! প্রভৃতি 
স্থানে ক্ষেত্রের ধারে ধারে রেড়ীগাছের সা'র দেখিতে পাওয়া যায়। গুনিয়াছি জুসছের 

বনে না-কি অনেক রেড়ীর গাছ আপনা-আপনি জন্মে । লোকে কিন্তু ইহার ফল আহরণ 
করে না। বীজ গাছ-তলায় পড়িয়। পচিয়! যায়। গোয়ালন্দ হইতে কলেকাতা'র পাঁজারে 

কখনও কখনও এক প্রকার ক্ষুদ্র রেড়ীর আমদানি হয়। তাহার কিন্তু বড় আদর নাষ্ট। 

মেদিনীপুর জিলায় স্বর্ণরেখা ও দোলল্গ নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে রেড়ী জন্মে । 
বালেশ্বর ও কটকেও রেড়ী হইয়া থাকে । উৎকল ভাষায় রেড়ীকে গাৰ বা জড় বলে। 

প্রধানতঃ রেড়ী এখানে ছুই জাতিতে বিভক্ত, বড় ও ছোট) বড়কে উড়িয়৷ ভাষায় বড়- 

গাব আর ছোটকে চুনি-গাঁব বলে। বড় গাবের আবার ছুইটা ভেদ আছে, যথা পতা-জড় 
আর কলা-জড়। ছোট জাতিরও ছুইটী ভেদ, চুনি ও জুরি । বড় গাবের গাছ প্রায় 

আট হাত উচ্চ হইয়। থাকে, ইহার পত্র ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। ছোট-গাব তিন চারি হস্তের 

অধিক উচ্চ হয় না, ইহার পত্র হরিদ্রী-বর্ণ। বপন করিবার পূর্বে উৎকলবাসীরা, বীজ 
তিন চারি দিন জলে ভিজাইয়! রাখে। পূর্বদেশেরও কোনও কোনও স্থানে এ প্রথা 
প্রচণিত আছে? 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় মকল স্থানে রেড়ীর চাষ হয়। লোকে ইহাকে অন্ঠান্ত 
ফসলের সঙ্গে খুনিয়া৷ থাকে । ক্ষেত্রের পার্খে ইহার পংক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

থরিফ ফসলের ক্ষেত্রের মাঝে মাঝেও রেড়ীগাছ থাকে | কৃবকেরা তাহার কাছে বরবটি 

ও সিম গাছ পুতিয়। দেয়। এই ছুই লতা র্েড়ী-গাঁছের উপর গিয়া উঠে, স্থুতর'ং কৃষকেরা 

এককালে দুইটা দ্রব্য লাভ করে। 
পঞ্জাবে বড় অধিক রেড়ীর চাষ হয় ন। এখানক।র দুরন্ত গাতে রেড়ী-গাছ মরিয়া 

যায়। “পালা” রেড়ীর পরম শত্রু । শীতকালে রাত্রিতে শিশির জমিয়। বে সাদ! সাদা 

নুনের মত হয়; তাহাকে “পালা” বলে। 

বোশ্বাই অঞ্চলে, সুরাট, আন্ধদনগর গ্রন্তি স্থানে রেড়ির চাষ হয়। এখানে 

রেড়ির গাছ ছুই প্রকার, বড় ও ছোট । ইচ্ষু, পান প্রভৃতি ক্ষেত্রের চারিদিকে লোকে 
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বড় জাতীর গাছ পুতিয়া ?ে দেয়। প্রচুর পরিমাণে জল ও সার পাইয়! এই জাতীর রেড়ি 
উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, আর অনেক দিন জীবিত থাকে । কিন্তু ইহার তেল ভাল নয়। 
অপরিফার ও ঘন। জালাইবার কাজ ভিন্ন অন্ত কোন কার্যে লাগে না। ছোট জাতীয় 
রেড়ি, লোকে অন্তান্ত খরিফ ফসলের সহিত বুনিয়৷ থাকে । ইন্তার গাছ বাৎসরিক, 

অর্থাৎ এক বৎসরেই ফল ফলিগনা মরিয়া যাঁ। ইহার £েল উৎকৃষ্ট, ওষধেও ব্যবহার 

হইতে পারে। 

বোম্বাইয়ের মত মান্দ্রাজেও রেড়ি বড় ও ছোট জাতিতে বিভক্ত। তাহা ছাড় 
স্থানে স্থানে আরও কিছু সমান্ত জাতিভেদ অছে। কৃণ্ণ৷ নদীর কুলে পিয়ার নামক 

এক জাতীয় রেড়ির গাছ দৃষ্ট হয়। এ গাছের শাখা-প্রশাখা বাহির হয় না। আবার 

কোইমবাটুর জিলায় মুলিকোন্টাই নামক এক একার রেড়ি আছে, ইহার ফল ক্ষুদ্র ও 

তাহার উপর কীট| থাকে না। বড় জভীর (েপ্ডুর,- গাছ বড়, নীঙ্গও বড়। 

স্বতদ্ধ ভাবে ইহাকে লোকে পুতিজা খাকে। ইহার তেল কিন ভাল নহে । প্রদীপে 

আলাইবার জন্তই কেবল ব্যবহৃত হয়। ছোট জাতীর বেড়ি অন্তান্ত ফসলের সহিত 

জন্মে। ইহার তেল উৎকৃষ্ট। কলিকাতার বাজারে এই রেড়ি অধিক মুল্যে বিক্রীত 
হয়। গোদাব্রী, কৃষ্ণ, সালেন, বেল্লারি প্রস্থতি জিলায় অনেক পরিমাণে রেড়ির 

চাষ হুইয়! থাকে। কোকনাডা, মন্ুলিপাটাম, কোথাপটনম, মান্দ্রাজ এই সমুদয় বন্দর 
হইতে_ রেড়ি, বিদেশে প্রেরিত হয় । কলিকাতা হইতে তেলের রপ্তানি অধিক, 
মান্দ্রাজ হইতে বীজের রপ্তাণি অধিক। মীন্দ্রাজ হইতে যে বীজ বিদেশে প্রেরিত হয়, 
তাহার অধিকাংশ ফরাশি দেশে--ম[রসেলি নগরে ও ইতালি দেশে ভেনিসে গিয়া থাকে । 

পর্ত,গালের রাজধানী লিসবন ও রুষ দেশে নিবাষ্টপুল ও ওডেসাতেও কতক কতক 
বীজ প্রেরিত হয়। 

চাষের কথ। শেষ করিবার পুর্বে আমার বক্তব্য এই যে, এক দিকে পিপৈতি 

অপর দিকে কোথ্াপটনম, এই ছুই স্থানের বীজ সর্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত । এই 

ছুই বীজ কলিকাতার বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। অতএব যে সকল জমিদার- 
দিগের এলাকাতে রেড়ির চাষ হইয়া! থাকে, তাহার! বদি পিরপৈতি বা কোখাপটনম বীজ 

আনাইয়! কৃষকদিগকে গ্রাদটন করেন, তাহা হইলে বোধ হয় উপকার হইতে পারে । 

এই ছুই বীজ হইতে রেড়ি উৎপন্ন করিলে, ভাল দানা হুইবার সম্ভাবনা । ভাল রেড়ি 

হইলে মুল্যও তাহার অধিক হয় । অধিক মুল্য পাইলে ক্ষকেরা আপনারাই আগ্রহের 

পহিত ভাল বীঞ্জ কিনিয়। লইবে। ইহার পর কৃষকদিগকে আর লাভালাভ বুঝাইয় 

দিতে হইবে ন।। কলিকাতাষ্ঈ কিন্ত তেল করিব।র নিমিত্ত যে পিরপৈতি ও কোখাপটনম 
দানা আনিত হয়, তাহা বুনিবার পক্ষে কতদূর উপযে।গী বলিতে পারি না। গোবর জল- 

আছড়ায়, রুমে ও উত্ত।পে সে বীজের প্রাণ নাশ ন। হইলেও হাহ।র কিছু ন| ছু বৈল- 
২৫ 



২০২  ক্বষক--কাণ্ডিক, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড । 
সি পিসি পি শির রসি পি পি পি রত পি পসিন পি ওসি স্মিত সিন ০ সিসটিপি পীর. ৭ তি পি লাস, পিছ লে লো ৫২ রাসপসিতাস্সিরসিসি শস্টি পি তত তপতি তা ৯৭০ 

ক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে সে জন্ত সত ভাগলপুর, সাওতাল পরগণ, নেক্োর, কা, গোদাবরী 

প্রভৃতি গজিলায় বুনিবার নিমিত্ত কৃষকেরা যে বীজ রাথিয়া দেয়,, তাহাই লইয়৷ আস! 

কর্তব্য। আবার আর একটী কথা । আপাততঃ ভাল বীজ হইতে ভাল রেঁড়ি উৎপন্ন 
হইলেও যদি এ দেশজাত বীজ বার বার রোপিত হয়, তাহ! হইলে তাহার ক্রমে অবনতি 
হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন।। তাই দেশ-জাত বীজ বপন ন| করিয়া বিদেশ-জাশ বীজ 
বপন করাই ভাল। ভাল বীজ হইতে বে ভাল ফল হয়, তাহা বিলাতের লোকে বিলক্ষণ 

বুঝিয়াছেন। বীজ প্রস্তত করা, বীজ বিক্রয় কর, সেখানে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস!। 
বীজ ব্যবসায়ীরা কেবল বীজের জন্য যাহ! কিছু সামাগ্য চাষ করেন, ফসলের জন্য চাষ 
করেন না। যেমন কৃষকের চেষ্টা কিসে অধিক ফসল হইবে ; তেমনই বীজ-ব্যবদায়ীদিগের 

কেবল এই চেষ্টা, এই ভাঁবনা যে, কিসে আমার বীজটী সর্বোত্তম হইবে, আর কৃষকেরা 
আসিয়া অধিক মূল্য দিয়! কিনিবে। 

অনেক স্থানে প্রদীপে জবালাইবার নিমিত্ত লোকে ঘরে রেড়ির শেল বাহির করে। 

ঘরে, তেল বাহির করিতে হইলে,' রেড়িকে. প্রথমে খোলায় অন্ন ভাজিতে হয়। 

তাহার পর খর ভাজা-রেড়িকে প্রথম টেকি কি উলি কি হামানদিষ্তায় কুটিয়৷ লইতে 

হয়। কুটারেড়িকে জলের সহিত মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। 

সেই তেল উঠাইয়৷ লইয়া আর একবার দিদ্ধ করিলে জল শুকাইয়া যায়, কেবল তেল 

রহিয়। যায়। কুট! রেড়ি একবার সিদ্ধ করিলে বদি সমস্ত তেল বাহির ন! হয়, তাহা হইলে 

আর ছু একবারও সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থানে কুটিবার পৃর্ধে 
আন্ত রেড়িকে লোকে প্রথম সিদ্ধ করে, তাহার পর রৌদ্র শুকাইয়া কুটিয়! লয় । 

এরূপ করিলে তেল উত্তমরূপ বাহির হইয়৷ আইসে। ঘরে কৃষকের! ঘে তেল বাহির 

করে, তাহা অপরিষ্কার । প্রদীপে ভিন্ন আর তাহা অন্ত কাজে লাগে না। কলুদিগের 

ঘানি দ্বারাও রেড়ির তেল বাহির করিতে পারা যায় । কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তেল 

বাহির হর্ন না, অনেক রহিয়া যার ও নু হয়। 

অধিক পরিমাণে রেড়ির তেল বাহির করিতে হুইলে কলের আ'রশ্তক হয়। এ 

কল লৌহ নির্মিত, ইহাকে প্রেস বলে। কলিকাতায় আজ কাল এই কল প্রস্তত 

হইতেছে । এই কলটা ইস্ক্রুপের দ্বারা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিতে পারা যাকর। 

সেই সম্কুচনেই রেড়িতে চাপ পড়ে, তাহাতেহ তেল বাহির হয়। কলে সম্মুখে অগ্নি 

জালাইবার স্থান আছে। তেল বাহির করিবার সময় এই স্থানে আগুন জালিতে 

হয়। আগুনের উত্তাপ গিয়! রেড়িতে লাগে, তাহাতে তৈল বিগলিত হুইয়৷ নিঃসরণের 

সহায়ত। করে। প্রধানত রেড়ি তৈল" চারি প্রকার।  যথা,-কোল্ডডুন (0০1৫ 

879) প্রথম নথ্বর (2০1), দ্বিতীয় নম্বর (০ 2/, তৃতীয় নম্বর (০ 9), 

স্বিতীয় নগরে আবার নানাদাপ তেদ আছে, যা গুডসেকণ্ড (09911599910 ) 
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অরডিনারি নম্বর টু (0:01185 ০ ? ্ু লগুন 1 কোয়ালিটি (1 টানি 0881105 ). 

লিভারপুউ কোরাঙ্লিটি (1১197)001 08911 ) গ্লাসগো কোষালিটি €(018929%৬/ 

08110 ) ইত্যাদি । নেড়ির তেল কিছুদিন ঘরে থাকিলে পরিষ্কার হইয়৷ আইসে। 
ক্ৃতরাং আজ যে তেলটী এক প্রকার, কাল সেটী অন্য প্রকার হইয়! বার এ জন্ত উপরি 
উক্ত কয়প্রকার তেলের বিশেষ একটা নির্ধারিত লক্ষণ না। পরিষ্কার, গুন্রবর্ণ, 
তরল টৈল উৎকৃষ্ট ; তদিপরীত নিকুষ্ট। 

কলের দ্বারা রেড়ি হইতে এ প্রণ।লীতে হেল বাহির ভয় থাকে । ভাল তেল 

করিতে হইলে প্রথম রেড়িকে কুল! দ্বার ঝাড়ি লইতে হয়। ইহাতে ছোট দানা, 
ধুলা প্রতি দ্রব্য পৃথক্ হইয়! ষায়। তাহার পর তক্তার উপর একবারে যতগুলি ধরে 
তহগুলি যেড়ি রাখিয়া কাঠের হাতল দিয়! এক ঘ! মারিতে হয়। উহাতে বীজের উপর 
নে যে খোসা থাকে, তাহ! পৃথক হইয়া! যা । ইচাঁকে পুনরার কুলা দ্বার ঝাড়িলে 

খোস৷! সমুদয় উড়িয়! যায়। আর হাতলের আঘাতে বে সকল বীজ একেবারেই চূর্ণ 
ইয়া যায়, তাহাঁও পৃথক হইয়া পড়ে। গোটা গোটা শাসগুলি তখন কুলার উপর 

ছড়াইয়। হাতে একটী একটী করিয়। বাছিতে হর়। যে সকল শস ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হ্য়। এইবূপ হরিদ্র। বর্ণের একটী শশাস যদি পাচ 
সের শুভ্র বর্ণের শীসের সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সমুদয় তেল টুকুকে বিবর্ণ 

করিয়া ফেলে। যখন বীনগুলি খোস! দ্বারা আবৃত থাকে, তখন কোন্টার ভিতর 
শুঁন্রবর্ণের আর কোন্টাতে হরিদ্র। বর্ণের শশ্ত আছে, তাহা বলিবার যো নাই। বীজ" 
না ভাঙ্গিলে ইহা টের পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, বীজ অধিক পাকিয়! যাইলে 

ভিতরে এইরূপ হরিদ্রা বর্ণের শস্ত হর়। এইরূপ মন্দ শস বাছিয়া ফেলিয়া ভাল 

শাসগুলিকে রৌদ্র দিতে হয়। রৌদে শুফ হইলে শীঁসকে এক প্রকার চক্রের ভিতর 
দিয়। অন্ন ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। কোল্ডন তেল প্রস্তত করিতে হইলে শ'স ভাঙ্গিতে 

হয় না। প্রায় এক ফুট লম্বা চট কাপড়ে ভিতর যতগুলি শাস ধরে, তাহা 

রাখিয়! চট মূুড়িয়৷ দিতে হয়। শীস-সম্বলিত এক এক খণ্ড চটকে পুডিং বলে। এই 
পুড়িংগুপি লইয়া তখন কলের ভিতর সাঁজাইয়া দিতে হয়। একটী করিয়া পুডিং 
আর একখানি করিয়া লৌহপাত্র রাখিয়া পুডিংদিগকে পরম্পর হইতে পৃথক করিয়া 

সাজাইয়। দিতে হয় ।পুঁডিং দ্বারা কলটা আগা- গোড়া পূরিয়। যাইলে, তখন কলের ক্কুপে 
পাক দিতে হয়। তাহাতে পুডিংএর উপর চাপ পড়ে, নিম্পীড়িত হুইয়৷ তাহা হইতে 
তেল বাহির হইতে থাকে, আর সেই তেল ফৌঁট! ফোঁটা নীচে পড়িতে থাকে। 
এই সময় প্রডিংদিগের সন্ুথে অগ্নি আলিবার স্থানে অগ্নি জালিয়! দিতে হয়। পুডিং 

মধ্যস্থিত রেড়ির শাসে সেই অগ্নির উত্তাপ লাগিয়! তেল বিগলিত হইয়া ভালরূপে ধাহির 

হইতে থাকে । কোন্ডডন তেল করিতে হইলে, অগ্নি ব্যবভার করিতে নাট, কিন্ত 



২৪৪ কৃষক-স্কার্তিক, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
বটে মর নর ক রী ০ শো লা. স্টিল“ শরস্স্পি. পোস্াসত রেস ইপপিঠা১ 1 ৩ তি পিস স্রস্টাসি সি 

কেহ কেহ অল্প উত্তাপ দিযাও থাকেন। কি কোল্ডডন কি ১ নম্বর তেলের জন্ত ডাল 

কাঠের কয়ল| বা কোক কয়লার আবশ্তক। কয়লা মন্দ হইলে “আগুণ হুইতে ধুম 
নির্গত হইয়। তেল বিবর্ণ হইরা পড়ে। কোন্ডড্রন তেল প্রস্তত করিতে হইলে শীস 
হইতে সমস্ত তেল বাহির করিয়া লইতে নাই। তাহাতে তেল পরিফার ও তরল হয় 

ন।। বার আন রূপ টতল বাহির হইলেই ছাড়িয়া দিতে হয়। যে খোল রহিয়া যায়, 

তাহ। তিন নম্বর তেলের রেড়ির সহিত মিশ|ইয়! পুনরায় অবশিষ্ট তেল বাহির করিয়া 
লইতে পারা যায়। ১ নম্বর তেল করিতেও লোকে সম্পূর্ণরূপ তেল বাহির করে না) 
শশাসে কিছু তেল বাকি থাকিতে নিন্পীড়ন কার্য স্থগিত করিয়া দেয়। ২ কি ৩ নম্বর তেল 
করিতে শাস হইতে সমুদয় তেলটুকু লোকে বাহির করিয়! লয়। তেল বাহির হইয়া 
পুডিং সব যেমন অন্ন হইতে থাকে, তেমনি আরও স্কুপ অটিয়া দিতে হয়। এই 

সময় জ্কুপ আটিতে অতিশয় বলপ্রয়োগের আবগ্তক | তই শৈলনিষ্পীড়ক একবার 

নীচে নামে আবার পুনরায় কলের উপর চড়িয়া বসিয়৷ স্তুপে তাহার সমুদয় দেহের ভার 

ও বল প্রয়োগ করিতে থাকে । এই সময় সে শীঘ্রই শ্রান্ত ও ঘর্মণাক্ত-কলেবর হইয়! 

পড়ে। কলে চাপ দিবার নিমিন্ত কোনও কোনও স্থানে জলীয়কলের ( ঢ05090110 

[১০৯৪৮ ) সহারত। গৃহীত হইয়। থাকে । কিন্যকলিকাত।র প্রায় সকল কলই মানুষের 

বল দ্বার! পরিচালিত হয়, বাম্পীর বলে ইহার কার্য্য ভালরূপ হয় না, কারণ স্ত্রুপের চাপ 

অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয় । তিন মণ রেড়ি ভাঙ্গিলে ছুই মণ শাস 

“হয়, এ পাসে কলটী পরিপূর্ণ হয়, আর একবারের নিষ্পীড়ন কাধ্য ইহাতেই ভ্ইয়া 
থাকে। সকল রেড়িতে সমান তেল বাহির হয় না। কোথাপটনম ও পিরপৈতির 

১০* মণ বীজে ৪১ মণ তৈল বাহির হয়। ক্হলগী, কোকোনাডা, ভাগলপুরের ১০, 
মণে ৪ মণ বাহির হইয়া থাকে । অপরাপর নিকৃর্ধ রেডি হইতে শতকরা ৩০ হইতে 

৩৮ মণ তেল বাহির হয়। সকল রেড়িতে কোল্চডন কি ১ নম্বর তেল প্রস্তত হয় না। 

ইহার জন্ত কোখাপউনম, কোকনাডা ও পিরপৈতিই সর্বোত্তম | 
কল হইতে তেল বাহির করা হইল। এই তেল এক্ষণে অতিশয় অপরিষ্কার ও 

গঢ়। ইহাকে পরিস্কার ও তরল করিতে হইবে। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়! এক্ষণে 

অনেকক্ষণ ধরিয়া কলাই-করা-তীবার-ডেকচিতে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করিবার 

সময় ঝড়ই সাবধানতার আবশ্যক | যেরূপ বৈগ্যদিগের পাক তেল নামাইতে বিশেষরূপে 
বিচক্ষণতার আবশ্ত করে, ইহাঁও তদ্রপ। যদ্দি খরপাক হইয়া যায়, তাহা হইলে 

রেড়ির তেল বিবর্ণ হুইয়। পড়ে, উত্তমবর্ণ থাকে না; অপরিষ্কৃত হইয়া যার, এবং 

তাহাতে রক্তিম! আভার উদয় হয়। রক্তিম! আভাযুক্ত তেলের আদর কম, মূল্যও 
কম আবার তেল কাচা থাকিলে তাহাতে জল রহিয়া যায়,. সুতরাং অল্প দিন পরে 
সে তেল পচিয়া যায়। সিদ্ধ হইলে তেল উত্তমরূপে কিয়! লইতে হয়। ইছার জন্য 
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কাঠের ফ্রেম আছে সেই ফ্রেমের 1 উপরিভাগে এক ক খানির নীচে আর একখানি, 

এইরূপ অনেক খণ্ড ফাগড় সংলগ্ন পাকে, তলভাগে ছুই তিন খণ্ড ফেলানেল থাকে । 
প্রথম কাপড়ের উপর তেল ঢালিয়! দিলে, ফোঁটায় ফৌটায় দ্বিতীয় কাপড় খণ্ডে 

তেল পড়িতে থাকে, দ্বিতীয় হুইতে তৃতীয়। এইরূপে সমস্ত কাপড় ও ফেলানেল 

পার হইয়া তেল নীচে গিয়া একটী গামলায় পতিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়- 
থে কাঠের কয়লার গু'ড়া রাখিতে হয়। তাহাতে তেল উত্তম পরিষ্কার হয়। 

কোন্ডড নের পঙ্গে, শুনিয়াছি, পশু-হাড়ের কয়লা € 8017021 0118,:090%] ) বিশেষ 

পরিচ্ধারক। কেহ কেহ আবার কোল্ডডন গেল এ প্রণালীতে না উ্রাঁকিয়া ব্টিং 

কাগজে ভাকিয়া লন। ইহার জন্য ছিদ্রময় টিনের অনেকগুলি ফনেলের আবশ্ক করে। 

ঘ্দনেলের ভিতর কয়লার গুড়া ও ব্রটিং পেপার রাখিয়। উপরেরটাতে তেল ঢালিয়া দিলে, 

টোসায় টোসায় সব ফনেল পার হইয়া তেল বিশুদ্ধ হইয়৷ ঘায়। টাকিবার পর কোল্ভ্ন 
তেলের আর কিছু করিতে হয় না। কোল্ডভ়ন ও ১ নম্বর তেলই বাকিতে বিশেষরূপে 

নন করিতে হয়। অপর সব নিকৃষ্ট নম্বরের তেল কবল তুই তিনথ।নি কাপড়ে ই্াকিয়া 

লইলেই চলিতে পারে । ডাকা ভইরা যাঈলে ১ নম্বর প্রতি ইল এক্ষণে হৌজ বা 

 টাঙ্কে লয়! ফেলিভে হয়। এখানে চারি পাঁচ দিন রৌদ্র খাইলে তেল আরও পরিষ্কার 

হইয়া আসে। তাহার পর টিনের কানেস্তারায় বন্ধ করিয়। পিরুয় করিতে হয়। 

কোল্ডড়ন ও ১ নম্বর তেলের জন্ত বীজ বাছিতে ও পরিক্ষার করি বেকূপ যন্ত্র ও পরি- 

শ্রম করিছে হয়, অপর সকল নম্বার তেলের জন্য লোকে সেন্ধপ ঘর করেনা । ৩ নম্বর 

ভেলের জন্য লোকে বংসামান্তই যত্ব করিয়া থাকে। 
১ নম্বর তেলও আজকাল ওঁষধে ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু ইহা অন্যায়; কারণ 

এ তেলে অনেকটা রেড়ীর রুক্ষ স্বভাব ( ৪০71011$ ) বন্মান থকে, তাহাতে পাকস্থলীর 

ও অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে । শস্তা গুঁষধ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। 

স্থগন্ধি তৈল গ্রস্ত করিতেও ইহ! বাবহৃত হইয়! থকে । কল-কজার নানা স্থানে পরম্পরে 

ঘর্ষণ নিবারণের জন্ত ২ নম্বর তেল বিশেষ প্রয়োজন হয়। ৩ নম্বর তেল প্রদীপে জালা- 

ইবার নিমিত্তই লোকে ক্রয় করে। ইহা অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রেরিত হয়। শুনিয়াছি সেখানকার 

লোকে ইহা মেষের গায়ে মাখাইয়! দেয়। তাহা করিলে পশম বদ্ধিত হয়। 

রেড়ীর খো'ল অতি উত্তম সার। ইক্ষু ও আলু প্রহতি কসলে, (যাহার মূল লইয়া 
আমাদের প্রয়োজন, তাহার জন্ত ) ইহা1! বিশেষ উপকারী । অন্তান্ত দ্রবোর খোল 

ক্ষেতে কিছু বিলম্বে ফলদায়ক হয়। কিন্তু রেড়ীর খোল সত্বর ফসলকে বলশালী করিয়৷ 

তুলে। আসাম ও বঙ্গদেশের উত্তর বিভাগে এড়ি নামক এক প্রকার রেশমের কীট 

আছে। ইহার! রেড়ির পাতা খাইয়া জীবিত থাকে । এই রেশম হুইতে যে কাপড় 
গ্রন্থত হয়, তাহার তুলা দীর্ঘকালস্তায়ী কাপড় আর প্রথিবীতে নাই | ছি'ড়িতে জানে 



২৭৬ কঘক-_কাকর্ত? ১৩২২ ্ ১৬শ খণ্ড । 
চেকার শি ০ উস আস পল. এটি জ এ ০৬ সি স্টিল সা শা 

ন!। এক ক কাপড় পুরুষ, পুরুযাযক্কেমে ব্যবহার ক্করিতে পারা যান, লোকের এইরূপ 

বিশ্বাস। আজকাল এই কাপড় ইংরেজ ও ভদ্র দেশীয় ব্যক্কিদিগের মধ্যে অধিক 

প্রচলিত হইয়। আমিতেছে। এড়ি রেশমের কথ স্বতন্ন। সে কাহিনী এখানে আরম্ত 

করিলে পু'খি বড়ই বাড়িয়া যাইবে । 

ফরাসি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এবান হইতে অনেক রেড়ীর বীজ প্রেরিত হইয়া 

থাকে । বীক্গ না লইয়! যাহাতে তাহার! হেল লয়, এ বিষয়ে আমাদের যত্্বান্ হওয়! 
উচত্ত। তেল বাহির করিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহার মুল্য আমরা পাই না, তাহাঞ 

লাভও পাই না। আবার এ দেশে থো'ল' রহিষ| যাইলে ভূমির সার হইতে পারে । 
তাহাতে ভূমি তেঞ্ঃশালী হইয়। যে অধিক পরিমাণে ফদল হর, তাহা ও আমর! এক্ষণে 

পাই না। সুতরাং বিদেশে বীজ ন| গিয়া মানে তেল যায়) সে বিষয়ে আমাদিগের দন 

বর! কর্তবা | 

সম্ভ রষঞ্টির অনারঞ্টির জ্ঞান 

হুষ্মগণনার অভানে বংসর গণনার নির্দিষ্ট ফল ঠিক ঠিক মেলে না। এই মকল 

কারণে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক লক্ষণগুলি জানিয়। রাখিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার 

পাওয়। যায়। প্ররুতির শিশু প্রকৃতির সহিত নিত্য সন্বন্ধযুক্ত হইলে, নিত্য সাহার্ধা 

করিলে তাহাদের একটা! স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়। থাকে। সে জ্ঞানট! উপেক্ষার জিনিষ 

নহে। একট! সামান্ত নৌকার মাঝি দুরবীক্ষণ কম্পাসাদি যন্বের সাহাধ্য ব্যতীত, 

দিনে রাতে সমানভাবে নৌক। চালনা করিতে পারে, বায়ুর গতি দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ 

বুঝিয়। লয়,'মেঘের আকৃতি, প্রক্কৃতি, স্থান দেখিয়৷ আবহাওয়ার লক্ষণ নির্ণয় করে। এই 

সকল কারণে সাধারণতঃ প্রচলিত প্রবচনগুলি মহা মূল্যবান । 

চীষীর পক্ষে বৃষ্টি বিজ্ঞান যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বল! বাহুল্য মাত্র। আমর! 

ইততিপূর্ব্বে পরাসর সংহিতা হইতে বৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কষকে বহু বিস্তৃত আলোচনা 

করিয়াছি এবং তাহাতে খনার বচন ও গ্রাম্য প্রবচনগুলি যথাসম্ভব সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । 

এখন আমর! আগ বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতে চাই। 

বৃষ্টি হবে কি ন! হবে ইহা! জানিবার উপায় থাকিলে অনেক অবথা পরিশ্রম, সময় ও 

তার্গনাঁশের সপ্ভাবন হতে নিজ্ঞার পাওয়া যায় । আবহাওয়া লক্ষণ নির্ণয়ের গবর্ণমেন্টের 



৭ম সংখ্য। | ] সগথ বৃষ্টির অনাবৃষ্টির জ্ঞান ২০৭ 
এ ১৩ শি পা সপ জপ পো আলি _ জি পি ৮. পাত ০০, পে পতন কি লা এসি জি পি ৩ ১০৮ লী ও তি পিসি তে, ৯০ লোকটি পেস পট তে েসটিতোছি ত% লেত ২. লি পি লন জি শি পিস পচ শি 

ষে ব্যবস্থা আছে, তাহার বিবরনী সাধারণ চাবীর গোচরে আসে না। আবহাওয়া 

নির্ণয় অতি সুক্ম গণন[র উপর নির্ভর করে সুতরাং কোনখানে একটা ভুল হুইলে সমস্ত 

গণনাট! ভুল হইয়া যায়। 

জলহস্তে! জলস্থে৷ বা নিকটেহথ জলম্য ব1। 
দৃষ্ট। পৃচ্ছতি বৃষ্ট্্থং বৃগ্রিঃ সংঙগায়তেহচিরাত ॥ 
অকল্মাদন্মমাদায় উত্ভিষ্ঠতি পিপীলিকা । 
ভেকঃ শব্দায়তেহকস্মাঙ্ড তদ! বুঠ্িভবেদ্ এ বম্ ॥ 
বিড়াল নকুলাঃ সর্পা যে চান্তে বা বিলেশয়াঃ | 

ধাবন্তি শরভা মন্তাঃ সষ্ভোবুষ্টিভভবেদ ঞ্বম্ ॥ 

কুর্ববন্তি বালকা মার্গে ধূলীভিঃ সেতু বন্ধনন্। 

মযুরাশ্চৈব নৃত্যন্তি সচ্যোবৃষ্থিঃ প্রজায়তে ॥ 
জঘাতবাতদুষ্টানাং নৃণামঙগবাথা যদি। 

বৃক্ষাগ্রারেহেণঞ্চাহেঃ সম্ভোবষ্ণলক্ষণম্ ॥ 

জলের নিকটে ব৷ জলমধ্যে যদি জলস্তম্ত দৃষ্ট হয়, তবে আশু বৃষ্টি হইয়া খাকে। 
পিগীলিক! সকল অন্রগ্রহণ করিয়া সহসা উদ্ধে উঠিতে থাকিলে, অথবা ভেক সকল হঠাং 
শব্দ করিতে থাকিলে, নিশ্চয়ই তত্ক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়া! থাকে । বিড়াল, নকুল, সর্প ব| 

অন্ত বিলেশয় (যাহার বিলে বাস করে) জন্ত সকল অথবা শরভ (হরিণ বিশেষ ) 

সকল প্রমত্ত হইয়া দৌড়িতে থাকিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হয়। বালকগণ যদি পথিমধ্যে 

ধূলদ্ধ।রা সেতু বন্ধন করে কিংবা মযুর সকল নৃত্য করিতে থাকে, তবে স্ভঃ বৃষ্টি হইয়। 

থাকে। আঘাতজনিত-বাতাক্রান্ত ব্যক্তির পীড়িত অঙ্গে যদি সহসা ব্যথা উপস্থিত হয় 

অথব। সর্প সকল বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিতে থাকে, তবে, তখনই বৃষ্টি হইবে, 
জানবে। 

বৃষ্টি হওয়া ব1 না হওয়। সম্বন্ধে খণারও ব্চন আছে ঘেমন--. 

দিনে মেঘ, রাতে তারা, 

তবে জান্বে শুকোর ধারা । 

ধর্ধি দিবাভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়। নক্ষত্র 

ফুটিয়।৷ উঠে তবে কিছুদিন অনাবৃষ্টির লক্ষণ বুঝিতে হইবে । 

বেঙ ডাকে ঘন ঘন, জল হবে শীঘ্র জেনে । 

,বও থম থন ডাকিতে আরগু করিলে শীন্ব বারি বর্ষণ হয়| 



২০৮ ককষক: _কান্তিক ৯৩২২ ক ১৬শ খণ্ড । 
চা শিস লিল? আলা পিসিশি শিং ও লে জাত ও নর ৩০ ৯ লস ত ৬:৭০ শীত পি তি পদ ৩ 

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, এলো, মেল! ব বহে ৰা, 

কৃষকে বল বাধতে আল আজ ন! হয়, হবে কাল ।, 

কাল সাদ! খণ্ড থণ্ড ভাবে আকাশে যে মেঘ দেখ! দেয় তাহাকে কোদালে কড়লে 

মেঘ বলে। এই মেঘ দেখা দিলে এবং তার উপর চারিদিক হইতে এলো! মেলে বাতাস 

বহিলে অবিলম্বে বৃষ্টি হইবে । 

আ্ড বৃষ্টির আর একটি লক্ষণ আমাদের দেশের প্রবচনে শিক্ষা করা যায় । 

অমোঘ! পশ্চিমে মেঘা, অমোঘ পুর্ব বায়স।, অমোঘা নৈরিতে বিহাৎ। 

পশ্চিমে নিবিড় মেঘ দেখ! দিলে, পুর্ববদিক হইতে জোর বাতাস বছিতে থাকিলে, 
নৈরিতে বিদাত দৃষ্ট হইলে আশু বৃষ্টি বুঝিতে হইবে । 

টাদের শৌভার মধো তারা, বুষ্টি বরষে মুষলধার! | 

চন্রমগডলের মধ্যে তারা দেখ! গেলে, অতি শান্র মুষলবারায বৃষ্টি হয় । 

দুর শোভা নিকট জল, নিকট শোভা দূর জল। 

চশ্জ্রমগুল বদি চন্দের অনেকদুরে থাকে তবে আশু বৃষ্টি হয়, শোভা নিকট হইলে 

বিলঘ্ে বৃষ্টি হয়, এবং উহা অনা রুষ্টির লক্ষণ । 

পুবেতে উঠিলে কড়, ডাঙ্গ৷ ডোবা এক।কার । 
বর্ষাকালে পুর্বদিকে রামধন্ু উঠিলে অচিরে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। 

পশ্চিমের ধন্থ নিতা খর, পুবের ধনু বর্ষে ঝারা । 

পশ্চিমে রামধন্ধু দেখা দিলে বৃষ্টির সম্ত(বন। থাকে না_কিন্ত পুবের ধুতে বারি 
বর্ষণের লক্ষণ জানিতে হইবে । 

তাছ্থরে মেঘে বিপরীত বায় । নেদিন বড় বর্ষ হয় ॥ 

শ্রাবণ ভাদ্রে বে ঈশান । কাধে কোদাল নাচে কৃষাণ ॥ 

ভাদ্রমাসে যেদিকে মেঘ থাকে তাহার বিপরীত দিক হইতে বানু বহিলে সেদিন 

বাদল হইবে । শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ঈশান দিক হইতে বাতাস বহিলে স্ুবৃষ্টি হয় তজ্জন্ত 

কৃষকগণ আনন্দে কোদাল লইরা নাচিতে নাচিতে ক্ষেত্রে যায় । 

তাভুরে মেঘে পুবে বার । সেদিন বড় বর্ষা হয় ॥ 

ভাদ্রমাসে পূর্ববদ্িক্ হইতে বাতাস বহিলে অতান্ত বৃষ্টি হয়। 

আাবণে বায় পুবে যার । হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্ো মায় 

শ্রাৰণ মাসে পুর্ববদিক হইতে বাতাস বহিলে শশ্ত কিছুই হর না সুতরাং চাষ ধর! হাল 
ছাড়িয়া বাবস। করিতে যায় । 
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সাময়িক কুষি-সং 

ফাঙ্গাস্ বা! উদ্ভিদাণুরোগ সম্বন্ধে কষিবিভাগের অনুসন্ধান-__ পূর্বরবন্গে 
বিশেষ তঃ ত্রিপুর।, নোয়াখালী এবং ঢাক। জিলা উক্রা, ডাক্ অথপ। থোড়মরা নামে এক 

প্রকার ন্যারাম ধানের অত্যপ্ত অনিষ্ট করিতে | সহকারী উদ্িদ তত্ববি এই ব্যারামের 

কারণ নির্দিষ্ট করিবার জন্য পুনঃ প্রনঃ পরীগ্গ। ৪ ইভার সমালোচনা বিগত কয়েক বৎসর 
যাবৎ করির।ছেন । আন্বীক্ষণেক বন্ের সাহ।যো বিশেন্ধপ পরান করিয়া জানা গিয়াছে 

যে এক প্রকার অতি স্পপ্ম রুমি এই প্যাৰানের আংশিক কাবণ, এই কমি এত ক্ষত্র মে 

খালি চক্ষুতে ইহা দৃষ্টির অগোচর | 

পীড়িত ধান গাছের বীজ (কমি) দ্বার! স্ুম্থ ধান গাছে (17000012110 ) টীকা দিয়া 

প্রমাণ কর! হইয়।ছে ঘে এই কৃমিই ব্যারামের কাঁরণ। ইংরাজীন্তে এই ক্মিকে ইল্ওয়ার্ম 
ব! নিমাটোড্ (8)1-00) ০) 791012,909 ) কহে । এই ব্যারাম আবাঢ় কিন্বা শ্রাবণ 

মাসে জলডুবা ধানে দেখা যায় এবং অগ্রহায়ণ কি পৌঘ মাপ পর্মান্ত প্রাহুভাব থাকে । 
ইহা প্রথমে অন্ন স্থান বাপিরা আক্রমণ করে এবং ক্রমশঃ চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। 
পীড়িত গাছ আনুবীক্ষণিক যন্ত্রে পরীক্ষা করির! দেখ! গিয়াছে যে এই কৃমি শিষের ভিতর 

এবং পাতল! ধানের (চিটার ) ভিতর থাকে । প্রতোক চিটা ধানে বু সংখ্যক কৃমি 

পাওয়। গিয়া থাকে । 

সাধারণতঃ ধানের ফুল বাহির হইবার পুর্বেই এই ব্যারাম আকরুমণ করে এবং 
সময় গাছগুলিকে ঈষৎ লাল ও কাল রঙ্গের দেখার । 

গাছের থোড় ভিতরে আট্কাইয়া যায়, পরে গাছ মরিয়া যায়। থোঁড়ের ভিতরের 

কোমল পদার্থ পচিয়া ছুর্গন্ধ হয়। থোড় আট্কিয়া মায় বলিয়াই ইহাকে থোড়মর! বলে । 

যদদি ফুল বাহির হইবার পর গাছ এই ব্যারামে আক্রান্ত হয় তবে অনেক ধান পরিপক্ক 

হয় ন৷ এবং চিট! হইয়া যাঁয়। 

এই ব্যারাম নিবারণের উপায় বাহির করিবার কন্যা পরীক্ষা আরস্ত কর। হইয়াছে । 

এক্ষণে নিম্নলিখিত উপায় সম্প্রতি অবলম্বন কর! যাইতে পারে ।-- 
০১) ধান আবাদের পর ভাটা এবং নাড়া বেশ ভালরপ ক্ষেতে পুড়াইয়৷ ফেলিবে। 

(২) অন্ত ফসল না বুনা পধ্যন্ত ক্ষেত পুনঃপুনঃ চাষ করিবে । 

€৩) যেস্থানে এই ব্যারাম ন! হয় প্রস্থান হইতে বীজ ধান সংগ্রহ করিবে এবং এই 
বীজধান একটা জলপূর্ণ পাত্রে ঢালিবে। পরে যে ধান ভািয়। উঠিবে তাহা 
উঠাইর! নষ্ট করিয়! ফেলিবে ; যে ধান জলে ডুবিয়াছে তাহা একটু শুকাইয়া 
বুনিবে। | 

৬৩০ 
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সি সী ৯ 

পি রি পরা সপ লিস্ট তর সত পারি সিসি তি 

(৪) কোন । ক্ষেতে প্রথমে রোগ দেখো দিলে নিডিগ। ও ধান তক্ণাৎ উঠাইয়া 
ফেলিবে। 

উপরোক্ত উপায় সকল রুূমকেবই অবণগ্গন করিতে হইবে, নিপা এক ক্ষেত হইতে 

অন্য ক্ষেত আক্রমণ করিবে । 

রাজসাহী বিভাগে বিশেষতঃ রংপুর জিলায় গত শীত খতুতে গোল আলু এবং বিলাতি 

বেগুন ফাইটফথোর৷ ইন্্ফেস্টেন্দ €(111560101) 0707৮ 10109462505) নামক এক 

প্রকার উত্ভিদাণু রোগ ফসলের অনেক ক্ষতি করিয়াছে । 

এই কাল-রেগ নিবারণের জন্য বোর্ড মিক্সার ( তুঁতে ও চুণের জল) পীড়িত গাছে 
দম-কল দ্বার! ছড়াইয়। অনেক কসল বক্গা কর! হইয়াছে । এই গুধধ প্রস্তত করিবার 

প্রণালী এবং দমকলে কি ভাবে ছড়াইতে হয় অনেক স্তানে কৃষকদ্দিগকে দেখান 

ও “রুষকে” আলোচিত হইয়াছে । 

আলুর এই কাল-রোগ সমতল জমিতে পূর্বে দেখা যায় নাই। ইস্থার পার্বতীয় স্থানেই 

প্রাছুর্ভাব ছিল। তথা হইতে আনিত পীড়িত আলু হইতে এই ব্যারাম অধুনা! সমতল 

জিলায় বিস্তৃত হইয়াছে । অতএব শীত খতুতে পার্বতীয় দেশ হইতে আলু আনিয়া 

কি প্রকারে গুদামজাত করিয়। কিন্বা নীজ আলু আনিয়। কি প্রকারে গুদমজাত করিয়া 

বীজ আলু এই ব্যারাম হইতে রক্ষা করা যাইতে পার! বায় তছুপায় অব্লম্থন করা কর্তব্য 

হইয়াছে । শীত খতুতে এই ব্যারাম প্রাছুর্ভাব হইবার পৃর্কেই ওষধ প্রয়োগ দ্বারা আলু 
কাঁল রোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সতর্ক হওয়! কর্তব্য । 

মুন্সিগঞ্জ ও বর্ধমান বিভাগের কলাগাছের হাইতা বা হাতিমার! এবং ধস! ধর! ব্যারাম 
কিরূপ উদ্ভিদাণু রোগের কারণ তাহা! পরীক্ষ। এবং কি ভাবে এই ন্যারাম নিবারণ করা 

যায় তদ্বিষয় চেষ্টা কর! হইতেছে । 
খুলনার শুপারির প্লেগ ঝ। মড়ক নামে যে রোগের কারণ এক প্রকার উদ্ধিদাণুয়োগ, 

ফোমাস লু্িডাম ( ছ'070099 1901005 ) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার এখনও 

পরীক্ষা! চলিতেছে এবং ব্যারাম নিবারণের জন্য গাছের গোড়ায় চুণা দিয়। পরীক্ষা করা 

হইবে। 
এতদ্বাতীত বীরভূম, খুলনা এবং কুড়িগ্রাম প্রদর্শনীতে দর্শক্দিগকে নান! প্রকার 

উদ্ধিদাণুরোগের জীবনবৃত্তান্ত এবং উহ। প্রতীকারের উপায়, প্ররূত পীড়িভ গাছের নমুনা 

দেখাইয়। বুঝাইয়! দেওয়। হইয়াছে । 
বর্ধমান বিভাগের ভেপুধব্য নামক ধানের ব্যারামের এবং খুলনা, ধশোহর এবং 

বীরভূমের তাল গাছের ব্যরামের রিপোর্ট পাওয়। গিয়াছে, তাহ! যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ত 

হইবে। 

বঙ্গে ভাছুই শম্তয-__বর্তমান অবস্থা_সমস্ত আশুধান্যও এই পর্য্যায় ভূক্ত 
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সমগ্র ্ রীটশ ভারতে। যে পরিমাণ রানির ধানের আবাদ হ হয় বাওলায় আশুধান তাহার 
শত ভাগের ৬৬ ভাগ ।, 

বর্তমান বর্ষে বীজ বপন কালে আবহাওয়া ভা€ুই খন্দেৰ 'অনুকুলই ছিল। পরে 

পশ্চিমে বৃষ্টির অভাবে ও পূর্ব্ব বঙ্গে অতি বর্ষণ হেতু ভাছুই ফসলের ধিদ্ন হইয়াছে। 
তথাপি কিন্তু দেখ! যাঁয় যে পূর্বব বর্ষ অপেক্ষা অধিক ভাছুই আবাদ ভইরাছে 

পূর্ব্ব বর্ষের জমির পরিমাণ *** ১১৫১৯৮০১৭০০ একর 

ভাছ্ই শস্তে আবদ্ধ জমির বর্তমান *** ২ ৬১৯২৪১৬০৪ , 

ইহার মধ্যে আশু ধান্তের জমির পরিমাণ__- 
পূর্ব্ব বর্ষে ডা ক ***:৪১৯৮১১৫০ ৩ 

বর্তমান বর্ষে *** *** *:৫১২৮৬১৮০০ 

বর্তমান বষে পাট চাষ কম হওয়ার নিশ্চিতই আশুধানের চাৰ বাড়িয়াছে। ফলন 

নিতান্ত কম হইবে বলিয়! মনে হয় না_-তের চৌদ্দ আনা ফসল হইবে । 

ইক্ষুর আবাঁদ-_-বর্তমান অবস্থা__বর্গদেশে কমিবেশী ১৩৩,৯০* একর পরিমাণ 

জমিতে আখের আবাদ হইঘ়াছে। অন্ত বসর অপেক্ষা আবাদী জমির পরিমাণ অধিক 

বলিয়া অনুমান হইতেছে । বদ্ধমান, রাজসাহি, বগুড়া, মালা বাতীত ভন্তাত্র ইক্ষু 

বসাইবার সময় স্ুবুষ্টি হইয়াছিল। শ্রাবণ ভাদ্রে অতি বর্ষণ হেতু পুর্ব বঙ্গের স্থানে 
স্থানে ইক্ষুর ক্ষতি হইরাছে। অন্যত্র আবাদের অবস্থ৷ ভাল। মোটের উপর প্রায় চৌদ্দ 

আন! ফসল হইবে। 

বাঙউল। তিলের আবাঁদ-__-১৯১৫-১৬-বর্তমান বর্ষের জমির পরিমাণ ১৯৪, 

৩০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১৮৯,৩০০ একর । একর প্রতি 8০ মণ 

শম্ত জন্মিবে বলিয়! ধরিলে বর্তমান বর্ষে ২০,৯০০ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত 

হইয়াছে । 

০০ শীত পান শশা জব ৮ পপি আপ টি 

রিনি উর পারো দে প্রণীত 

রুষি গ্রন্থাবলী “কৃষক” আফিসে পাওয়া যায় । 
(১) কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) পঞ্চম সংস্করণ .১২ (২) সজজীবাগ ॥* 

(৩) ফলকর ॥০ ( ৪ ) মালঞ্চ ১২ ( ৫ )1:99659 01) 1194190 ১২ (৬) 70869 

091৮579 ॥০, (৭) পশ্তখাস্ভ।০, (৮) আযুর্ধেদীয় চা 1০, (৯) গোলাপ-বাঁড়ী %* 

(১০) মৃত্তিকা তত্ব ॥০, (১১) কার্পাস কথা, ॥০, (১২) উদ্ভি্জীবন ॥*-যন্তস্থ। 
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লি ০ 

বদ লহ (রা 

০9০ 

ভারতে মধু ও মোমের বাবহার অনাদি কাল হইতে চলিয়। আসিতেছে । প্রাচীন 

সাহিত্যে ও কবিরাজা গ্রস্থাদিতে নধুর বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা 

হইলেও এতদ্দেশে যে কোন সময়ে মধু উৎপাধনের জন্ত নধুমক্ষিকা পালন করা হইত 
তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া বার না। সম্ভবতঃ আরন্ত মধু এত অপধ্যাপ্ড পরিমাণে 
সে সময়ে পাওয়। যাইত ঘে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের আবন্ঠক হইত না। যাহা 

হউক বর্তমান সময়ে ভারতে যথেষ্ট মধুর আবশ্তকত। থাকিলে ও খাঁটি মধু ক্রমশঃ হুশ্রাপ্য 

হইয়া পড়িতেছে এবং মৌমাছি পালন ব্যতীত ইহার প্রতীকারের কোন উপায়ও দেখিতে 

পাওয়া বাইতেছে না| 

সম্প্রতি পুষার কৃষিতত্বান্ুলগ্ধানাগার হইতে মিঃ সি, সি, ঘোষ প্রনীত ত 1399-1997)1176 

অর্থাৎ মৌমাছি পালন নামক একটি পুস্তিক! প্রকাশিত হইয়াছে । পুস্তিকাটি যে 
সময়োপযুক্ত হইগনাছে তাহ! বলা বাহুল্য মাত্র । বদ্দিও ইহাতে বিশেষ কিছু নুতন তথ্য 

নাই তথাপি মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত, পালনের আধুনিক কল কৌশল ও সাজ সরঞ্জামাদি 
বিষয়ক বিবরণ স্থচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে । এই পুস্তিকাঁখানি পাঠে মৌমাছি পাঁলনেচ্ছুক 
ব্যক্তি মাত্রেই অনেকগুলি অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিময় জানিতে পারিবেন এবং মৌমাছি চাষের 

পথও অনেক ম্থগম হইবে । আমরা বর্তনান প্রবন্ধে "কৃষকে”র পাঠকবর্গের অবগতির 

জন্ পুস্তিকার মুখ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম । 

মধুমক্ষিকা হইতে আমর! মধু পাইয়া! থাকি বটে কিন্ত মধু জিনিষটা মৌমাছির নিজন্ব 
নহে। মৌমাছি ফুল হইতে ইহা সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনের অধিক পরিমাণে সংগ্রহ 
করে বলিয়াই ইহা মৌচাকে ভবিদ্ুৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাঁথে। মৌচাকের 
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ভারতীয় মক্ষিকা (47915 [50109,) 

কল্প 9 ঠ্ট ঞ৯ 

পুং মক্ষি » টি ্ 
রাণী ক্ষুদ্র মক্ষিক। (47715 1০7৪৪) 

কন্মী ী 

পুং মক্ষি ৪ ী 

চি 3 0 দে ছে 1 
সকল 3 কি বন্ধি আয়তন করি থান হইয়া 

ট্১ি 





৭ম সংখ্যা। ] মৌমাছি পালন ২১৩ 
রী পো ১২ লি দি বিট তি, 

মধু ঠিক ফুলের মধু ন নহে, কারণ মধু প্রথমতঃ মৌমাছির উদরস্থিত মধুস্থলীতে সঞ্চিত 
হর। তাহার যখন,চাকে আমির! বসে তখন মৌমাছি উহ! উদগীরণ করিয়া ফেলে। 

মৌমাছির উদরে থাকার সময় মধুতে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 
সুতরাং খাঁটি ফুলের মধুর সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে। 

মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক | জন্ম হইতে আরম্ভ করিলে 
ইহার জীবনের চারিটি বিভিন্ন অবস্থা অথবা রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয় যথা-_-৫১) ডিস্ব 

(২) কীড়। (৩) পুপ (গুটির অবস্থা) এবং (৪) পৃর্ণাবয়ব প্রাপ্ত মক্ষিকা । একটি মৌচাক 

ভাল করিয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চাকের কোন কোন 

কোষে অতি ক্ষুদ্র ঈষৎ বক্র শ্বেতবর্ণ নলাকার পদার্থ রহিয়াছে । উহাই ডিম্ব। প্রায় 

তিন দ্রিনের পর ডিম ফুটে এবং তখন দ্বিতীয় অথাৎ কীড়া অবস্থা আরম্ত হয়। শ্রেণী 

তেদে ছয় বা সাত দিবস কীড়া পালন করিয়া তাহার পর কোষের মুখ আবৃত করিয়া 
দের। আবৃত হওয়ার পর ১১ কিম্বা ১৩ দিবস পর্যন্ত কীড়া ক্রমশঃ পুপে পরিবস্তিত 

হইতে থাকে । এই সময়ের অবসানে পুর্ণদেহ প্রাপ্ত পতঙ্গরূপে বাহির হইয়া আসে । 

মধুমক্ষিকার উপনিবেশে আশ্চর্য্য প্রকার শ্রম বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত 
মৌমাছিগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ১ম রাণী; ২র কন্ী মক্ষী এবং ওয় পুং মক্ী। 

এক সময়ে একটি উপনিবেশে একটি মাত্র রাণী থাকে । উহার একমাত্র কাধ্য ডিন্ব 

প্রসব কর!। ডিম্ব হইতে আরম্ত করিয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে “রাণী”র ১৫॥০ সাড়ে পনর 
দিবস আবন্তক হর। একটি রাণী ২০০০ পর্য্যন্ত প্রসব কারতে পারে এবং প্রায় তিন 

বৎসর পধ্যন্ত বাচিয়। থাকে । যে কীড়। হইতে রাগ উৎপাদিত হয় তাহার উত্তমরূপ 

পোষণ হওয়৷ আবশ্যক বলিয়া ইহার জন্ত স্বতন্ত্র কোষ প্রস্তুত হয়। ইহ! অপরাপর কোষ 

অপেক্ষা দীর্ঘ এবং উন্নত। রাণী পতঙ্গ অবস্থায় বহির্গত হইয়া গেলে এই কোষ 

মৌমাছিগণ নষ্ট করিয়! দেয়। 

পুর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হওয়ার পীচ দিবস পরে রাণী পুং সহবাসের জন্ত চাক হইতে 
বহিগত হইয়া যায়। প্রথম দিবস অকৃতকাধ্য হইলে তিন সপ্তাহ বয়স প্রাপ্তি পর্য্যস্ত 

রাণী প্রত্যহই বহির্গত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে যখনই পুং সহবাস সংঘটিত হয় তথন 

হইতেই কিন্বা তাহা না হইলেও তিন সপ্তাহের পর আর রাণী মৌচাক ছাড়িয়া যায় ন|। 

শেষোক্ত স্থলে রাণী চিরকুমারী থাকিয়া যায়। শেষোক্ত স্থলে রাণী কেবল কন্মী মক্ষী 

ডিম্বই প্রসব করে। পুং সহবাস ঘটিলে রাণী স্ত্রী ( অর্থাৎ রাণী), কম্মী এবং পুং মক্ষিকা 

তিন প্রকার মক্ষিকার ডিম্বই ইচ্ছান্থুসারে প্রসব করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে ইহা বলা 

আবশ্তক যে কন্মী মক্ষিকা অপুষ্ট স্ত্রী মক্ষিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

মৌচাকের যাবতীয় কার্ধ্য কর্মী মক্ষিকা ছারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহারা 
চাক প্রস্তত, সন্তান প্রতিপালন, খাগ্ভ সংগ্রহ, সঞ্চয় ও রঙ্গণাবেক্ষণ, গৃহ সংস্কার ও উত্তাপ 
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রক্ষা প্রভৃতি » সমস্ত কাধ্যই করিয়া থাকে। একট মাঝারি আকারের মৌচাকে কর্মী 
মক্ষিকার সংখ্যা বিশ হাজারের কম হইবে না। ইহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে 

হয় বলিয়! ইহার অধিক দিন বাঁচে না। একটি কন্মী মক্ষিকার আধুঃ দেড় মাস হইতে 

তিন মাস পর্য্ন্ত। কিন্ত যাহাতে চাকের কোন প্রকার অস্থৃবিধা না হয় তজ্জন্ত সকল 
সময়েই যথেষ্ট পরিমাণে কন্মী মক্ষিকা ডিম্ব থাকে। বস্ততঃ একটি চাকের অধিকাংশ 

ডিথ্বই কর্মী মক্ষিক! উৎপাদন করে। রাণী অথবা পুং মক্ষিকা1 উৎপাদনোপযুক্ত ডি্ব 
কেব্ল সময় সময় প্রয়োজনান্ুসারে প্রসবিত হয় মাত্র । 

পুং মক্ষিকা কর্মী মক্ষিকা অপেক্ষা আকারে বড়। সেই জন্ত যেসকল কোষে 
ইহাদের কীড়। প্রতিপালিত হয় যে সেগুলিও অপেক্ষাকৃত বড়। বংসরের সকল সময় 

চাঁকে পুং মক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় না। বথন নূতন রাণী প্রতিষ্ঠার" আবশ্তক হয় 
তখনই ইহাদের সৃষ্টি হয়। ইহাদের সাধারণ আমু প্রায় ছুই মাস কিস্ত ইহাদের রাণীর 

গর্ভোৎপাদন ভিন্ন আর কোন কাধ্য না থাকায় এবং ইহারা নিজের আহার সংগ্রহ 

করিতে পারে ন৷ বলিয়া কর্ম মক্ষিকাগণ একবার কাধ্য সমাধা! হইয়া গেলে ইহাদের 

পক্ষচ্ছেদ করিয়৷ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দের। এইব্ূপ অসহায় অবস্থায় ইহারা শীপ্রই 
অকালে মরিয়। যায়। 

_ এহদ্দেশে সাধারণতঃ চাঁরি জাতীয় মধুমক্ষিক! দেখিতে পাঁওর! ধায়, যখা-_(১) 4১918 
00978868 (২) 4019 11001099, (৩) 40015 0018, এবং (৪) 11911190709, 97) । প্রথমোক্ত 

তিন প্রকারের মৌমাছির এবং বিলাতী মৌমাছির (/7)15 119111?09) চিত্র স্বতন্ত্র 

পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। 
47915 00:58:6৪. নামক মৌমাছিকে পাহীড়িয়া! মৌমাছি বলিতে পারা ঘায়। 

ইহারা পর্বত গাত্রে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় কিন্ব। সময়ে সময়ে বড় বড় বাড়ীর প্রাচীরে 

একটিমাত্র বৃহদীয়তন চাক প্রস্তুত করে। চাক প্রস্থে এমন কি তিন হাত সাড়ে তিন 

হাতি পর্য্যন্ত হয়। ইহা কখনই আচ্ছাদিত স্থানে চাক প্রস্তুত করে না। এক একটি 

চাঁকে পঁচিশ ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মধুও পাওয়! যাঁয় কিন্ত মৌমাছিগুলি এত গোপন স্বভাব 

বিশিষ্ট যে ইহাদিগকে পালন কর! অতীব ছুরূহ ব্যাপার । 
পক্ষান্তরে 4019 80108, জাতীয় মৌমাছি সকল সময়ে আচ্ছাদিত স্থানেই চাক 

প্রস্তুত করে। বৃক্ষের কোটরে, প্রাচীরের গহ্বরে, অব্যবহৃত গৃহে অথব! গৃহ সজ্জাদিতে 

ইহাদের চাক দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহারা সদান্তরালভাবে সজ্জিত একাধিক চাক 

প্রস্তুত করে । এই জাতীয় পার্বত্য মক্ষিকা নিয়দেশস্থ মক্ষিকা অপেক্ষা কিছু বড়। 

ইহাদের চাকে গড়ে বৎসরে তিন দের, সাড়ে তিন সেরের অধিক মধু পাওয়া যায় না। 

সুতরাং মধু সঞ্চয় হিসাবে ইহারা ১ম শ্রেণীর মক্ষিক৷ অপেক্ষা অপৰৃষ্ট। | 
4১28 091 পূর্বোক্ত মক্ষিক। অপেক্ষ! ক্ষুদ্ূতর | ইহারা একটিমাত্র চাক প্রস্তুত করে 



কেরোসিন বাঝ নির্মিত মধুচক্র 

ডাল খোলা অবস্থার দেখান হইয়াছে । ভিতরে ষে ফ্রেমটি থাকে তাহা একবার 

খোল। এবং এক পরান দেখান হুইনাছে । 

০১ 

] 

উট 

কেরোসিন বাক্স নিক্মিত মধুচক্র 

ক। মধুমক্ষিক! উড়িয়া আসিয়া এই তক্তাখানির উপর বসে। 
গ। মক্ষিকার প্রবেশের পথ | 
চ। জলপূর্ণ বাটি ইহার উপর বাক্সের পায়া বসান থাকে । প্রিপীলিক৷ প্রতি 





৭ম সংখ্য। | ] _ কলাই শস্তের বীজ বাছাই ২১৫ 
সতী তাত তরী পিতা পাজি তাস ০টি তাছ ০৯ 

বটে কিছু ইজাদের চা গ্রন্থে সাধারণত; ৬৮ ইঞ্চির অননিক হয় নান ঝোপ ঝাপ ও 

ক্ষুদ্র বৃক্গাদিতে ইহ্কীদের চাক অনেক সময় দৃ্ হয়। চাক হইতে উৎপাদিত ত মধুর 
পরিমাণ আশ্ন্ত কম-হাঁপপোয়। একপোয়।র অপিক নহে । 

119111১0118 9. নামক মধুমঙ্ষিক। ভারতীয় মধুমক্ষিকার মধ্যে ক্ষুদ্রতম । ইহা 
ব্রহ্ম দেশেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় এবং ইহার চাকে মোমের পরিবর্তে 

যে এক প্রকার রজন পাওয়া যায় তাহা বাণিস 'ও অপরাপর কার্যের জন্ত অল্প বিস্তর 
মাত্রায় রপ্তানি হইয়৷ থাকে। ইহীর! অতি অল্প পরিমাণে মধু সঞ্চয় করে। . এই 
জাতীয় মঙক্গিক! পালনে সুতরাং লান্ডের আসা বড় অধিক নহে। 

পুস্তকথানি সচিত্র, ইহার ছাপ। ও বাধাই সুন্দর ও ভাষা মরল। 

অবিমিশ্র ধানের বীজ-_-এখন ধানের অবিমিশ্র বীজ পাওয়া দুষ্কর । এক 

ধানের সহিত অন্ত ধান কিছু না কিছু মিশাল আছেই । কোন প্রকার ধানের বীজ 

রাখিতে হইলে ধন কাটিবার পুর্বে ধানের শীম বাছিয়া কাটিয়া আলাহিদা রক্ষা করা 

কর্তব্য । ক্ষেতের সর্বোচ্চ শীষগুলি বীজের জন্য সংগ্রহ করাই আবশ্যক, কারণ তাহাতেই 

সর্বাপেক্ষা মধিক পরিমাণে স্ুপুষ্ট বীজ থাকে । সুপুষ্ট বীজ সর্বাপেক্ষা ভারি হয়। 

এই প্রকারে ধানের শীষ সংগ্রহ করিয়া তাহা সতন্্রভাবে ঝাঁড়িয়৷ মাড়িয়া লইলে তবে 
অমিশ্র বীজ পাঁওয়। যায় । 

পুষ্ট বীজের একট! পরীক্ষা আছে লবণীক্ত জলে ফেলিয়া দিলে যে বীজগুলি ডুবিয়া 
যায় তাহাই সুপুষ্ট বীজ। অপুষ্ট বীজ হাল্ক৷ বলিয়! ডুবে না । এইরূপে বাছাই করিলেও 
একেবারে নির্দোষ বীজ মেলে ন।। পাশাপাশি অন্ত ধানের সহিত বপন করিলে 

পরাগ সঙ্গম দ্বার! সঙ্কর উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে কথন ভাল কথন মন্দ ফল হয় এবং 

চাঁউলের গুণাগুণের ব্যতিক্রম হয় । জল হাওয়ার গুণে কখন সরু ধান মোটা হইয়া যায় 

এবং মোট ধান মিহি হয়। সাক্ষর্য্য ঘটিলে ধানের বহিরাবরণেই অনেক লক্ষণ প্রকাশ 
পাঁয়। যাহাই হউক না কেন, মোটামুটি দৃশ্ঠতঃ একই রকমের ধান্ত শীষ ক্ষেত হইতে 
বাছাই করিয় সংগ্রহ করিলে তাহাকে স্ুবীজ বলা যাইতে পারে । 

কলাই শস্তের বীজ বাছাই--এই সকল বীজ কুল! ঝাড়া করিয়া ও হাত 

বাছাই করিয়। -লইতে হয়। বীজের গুরুত্ব নিদ্ধীরণের নিমিত্ত প্রতি হাত লবণ জলে 
ডূবাইবার আবশ্তক হয় না, কুলার আগায় হাল্কা বীজ ঝাড়াই হইয়া পড়িয়া যায়। 



২১৬ কৃষক- কার্তিক, ১৩২২ 1 ১৬শ খণ্ড ।. 
সদ পি ৬ নিক লি. নত পপিতি হত ই ০ এ 

5৯০ 

কলার চাষ-_ 

সেক্রেটারি কষক মণ্ডল, ওয়ারডিয়া, মধা প্রদেশ । 

প্রশ্ন--১! বাঙলা দেশে কত প্রকার কলার চাষ হয়? 

২। কলা চাষের উপযুক্ত মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার অবস্থা ? 

৩। কল! গাছের উপযুক্ত সার? 

৪। একর প্রতি কতগুলি গা বসিবে? 

৫1 পাঁক। ব! কীচ। কল! ফল হিসাবে ব্যবহার বাতীত ইহার অন্ত ব্যবহার ? 

৬। কলা গাছের কোন ব্যবহার হয় কিনা? 

৭। কত দিনে ফলে? 

৮। জলসেচনের আবশ্বকত। ? 

৯। একর প্রতি লাভালাভ ? 

উত্তর---এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কল! সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
লিখিতে হয়। তাহা না লিখিয়া আমর! কৃষকের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি পাঠ 

করিতে অনুরোধ করি এবং সংক্ষেপে আবশ্তঠকমত জ্ঞাতব্য বিষয় 'গুলির উল্লেখ করা 

গেল। 

১। বাঙল! দেশে প্রধানতঃ চাপ|, চাটিম, কাটালি ও কাঁচাকলা এই কয় জাতীয় 

কলার আবাদ দেখা যায়। এই কয় জাতীয় আবার উপজাতি আছে । 

চাপাজাতীয়-__চাপা, চিনিাপ!, রামকল।, অগ্রিশ্বর, বীট জনা । 

কাটালি জাতীয়--কীাটালি, কালিবউ, ডৌরে বা বিচেকলা, লতা-কাটালি। 

চাঁটিম জাতীয়-_চাটিম, মর্ভতমান, কানাই বানী, পিনাও, অন্তপম, অমৃতসান, মোহন- 
বাশী, রাজ। (31788087), কাবুলী (08591701517) 

কীচকল। বা কাচা কলা ইহার ছোট বড় ও ফলনে "অধিক ইত্যাদি প্রকারভেদে 

২।৩ উপজাতি আছে। এক প্রকার কাচকলার উপযুক্ত মৃত্তিকায় চাষ করিলে এক 

এক কাঁদিতে ২২ ছড়া কল! হয়। 

২। সরস আবহাওয়! 'ও কাদা দৌঁয়াস মাটিই কলার আবাদের বিশেষ উপযুক্ত । 
৩। এক একরে (তিন বিঘা! আধ কাঠা! ) ৩৫০টা গাছ বসিতে পারে । সাধারণতঃ 

লোকে চৌকাভাবে ১২ ৮১২ ফিট অন্তর গাছ বসায় তাহাতে বিঘাতে ১** শত গাছের 

ধিক ধরে না কিন্ত তাহ! না করিয়! ত্রিকোণাকারে গাছ বসাইলে সারিগুলি ১১ ফিট 

সপ ভীত উপ সিটি | ৮ পি সিকি তা ৬ 



৭ম সংখ্যা |] পত্রাদি ২১৭ 

না হইয়া ১০৯ দশ ফিট নয় ইঞ্চ অন্তর হইবে অথচ গাছ হইতে গাছের অস্তর ১২ ফিটই 

থাঁকিবে। ইহাতে 'এক একরে ৩৫০টা গাছ অনায়াসে বসাইতে পারা যায়। 

্ ূ পু ৯ নি / নি 
০ এ 

্ / / 

৪। কলার 'আবাদে এক একরে ৭০ পাউওড পটাস, ৭০ পাউও ফম্ফরিক ময় ও 
এতদ্যতীত যথেষ্ট পরিমাণে উদ্তিজ্জ সার দেওয়৷ আবশ্যক । উদ্ভিজ্জসারে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
অর্থাৎ একরে অন্ততঃ ২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ন। মিলিলে সোর! প্রভৃতি নাইট্রোজেন 
প্রধান সার দেওয়৷ আবশ্তক। গোয়ালঘরের আবর্জন। সার ও তাহার সহিত কিঞ্চিৎ 
চুণ ও কলার পাতা পুড়াইয়৷ তাহার ছাই ইত্যাদি মিশ্র সার ব্যবহারে কলার ফলন খুব 
বাড়ে, ইহার সহিত কিছু পরিমাণ হাড়ের গুড়া ও পুরাতন পাক মাটি মিশাইলে সম্পূর্ণ 

সার প্রয়োগ করা হইল। পাঁক মাটিতে পাটাস থাকে, হাঁড়ের গুড়া হইতে ফল্ষরিক 
অন্ন ও কিছু ভাগ চুণ পাওয়া যায়। গোয়াল ঘরের সারে যে গোময় গোমুত্র মিশ্রিত 
থাকে তাহা হইতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন মেলে-_এবং ছাই দেওয়ায় তাহাঁতেও পটাঁস 

প্রয়োগের কাধ্য হয়। অন্ত সারের সহিত একর প্রতি ২॥ মণ রেড়ীর খৈল দিলে বড় 
উপকার হয় কারণ রেড়ীর খৈল হইতে নাইট্রোজেন মিলে, আবার ইহা কল! গাছের 
পোক নিবারক । 

কলাগাছের মম্পূর্ণ সীর-_এক একরে--৩৫০ ঝুঁড়ী পাক মাটি 

১০০ ,. ছাই 

১৭৫ » গোয়ালের আবর্জনা সার 

৩ মণ চাড়ের গুড়। 

, রেড়ীর খৈল 

». চু 

৫1 বাউলা দেশে ফল হিসাবে কলার ব্যবহারই অধিক। াজকাল পুষ্ট কল! 

হইতে কলার ময়দা, আটা! গ্রস্ত হইতেছে । 
২৭ 



২১৮ কৃষক-কার্টিক, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
৮ পি আতা ৬৪৮ ৯৩৬7 রে পল পট তি আপি পর সিপ আছর পর সি সিল ৬ ১ 

৬। কলা গাছের খোলা বা ছাল হইতে পানে রি প্রস্তুত হয় না তবে কল। 

গাছের খোল। গবাদিকে সময় সময় খাওয়াইতে দেখা যায়। র্ 

৭| গাছ বসাইয়া কল! ফলিতে ও পরিপক্ক হইতে এক বৎসর সময় লাগে। 

৮। বাঙলা দেশে কলার বাগানে জল সেচনের আবশ্যক প্রায়ই হয় না। 

৯। ফসল নুচারুরূপে হইলে একরে মোট আয় ৩৫০২ টাক! হয়, তাহা হইতে 
১০০২ টাক! খরচ বাদ দ্রিলে নেট লাভ ২৫০২ টাক! থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

আসাম কৃষি-বিভাগে ডেপুটী ডিরেক্টর__ 
ভারত গবর্ণমেণ্ট 'আসাম প্রদেশের 

রুষিবিভাগের জন্য একজন ডেপু'টী ডিরেক্টর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর কয়িয়াছেন। 

যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে শঙ্তের অবস্থা 

যুক্তগ্রদেশের পশ্চিম 'অংশ, পঞ্জাবের 

কোনও কোনও স্থান, রাজপুতনা, মধাভারত ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের 

সর্বত্র কৃষির অবস্থা আশাগ্রদ । 

সিকিমে শস্তাহানি__ 
সিকিমের কোনও কোনও স্তলে ভুটা নষ্ট হইয়াছে, সেই জন্গ 

তথায় চাউল ও 'অন্যান্ট শস্তের দর নাড়িয়াছে। 

ত্রিবান্থুরে মতস্তবিভাগ-__ 
ত্রিবাস্কুর গবর্ণমেপ্ট নব-গ্রাতিষ্ঠিত মৎস্তবিভাগ কষিবিভ।- 

গের সহিত মিশাইয়! দিয়াছেন। ডাক্তার কুঞ্জন পিলে রাজ্যের মত্ম্য-সম্পদের উপচয় 

সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন । তিনি শাখের চাষ 'ও মত্হ্যবহল অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 

গুটকী মাছ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারখান! প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ।-__ 

বাঙ্গালায় কৰে কল্পন! কার্যে পরিণত দেখিব ? 

*পাশাবাররারারারাট মি ররর 
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কলিকাতায় মাছের আমদানি-_ 
* ১৯১২-১৩ সালে ৫২৯১ টন, ১৯১৩-১৪ সালে 

৩৬২৪ টন এবং ১৯১৪-১৫ সালে ৩১১৭ টন মাছ রেলযোগে কলিকাতায় আনিত হইয়া- 

ছিল। মাছের আমদানি ক্রখে হাস হইতেছে, কাষেই দাম বাড়িতেছে । যে রেলে যত 
মাছ গত বংসর কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহার তালিকা নিয়ে প্রকাশ করা যাই- 

তেছে :- ইষ্টারণ বেঙ্গল ২১৪৮ টন, বেঙ্গল নাগপুর ৩৯২, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৯১, বারাসত 

বসিরহাট ১৫১, বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টারণ ১১৭, আসাম বেঙ্গল ৮৮, হাওড় আমতা ২১, 

হাওড়া সেরাখাল! রেলওয়েযোগে ১ টন মাছ কলিকাতায় আসিয়াছিল। 

উৎকৃষ্ট ধাঁড়দ্বার৷ গো-জনন-__ 

উৎকৃষ্ট ধাড়ের দ্বারা গো-বৎস উৎপাদনের জন্য 
জেলখানাগুলিতে ষাঁড় থাকে । তদ্বাদে বাঙ্গালাদেশে সরকারী ২৮ ষীড় রহিয়াছে । 

কিন্তু প্রজা! সাধারণ এখণও এই বিষয়ে উদাসীন থাকায় গোজাতির অবনতি ঘটিতেছে। 

কোন কোন জেলা হইতে প্রজার৷ ভাল ভাল ষাঁড় পাইরার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রার্থন। জানাইয়াছে, কিন্তু ছুরভাগ্যক্রমে গবর্ণমেন্ট ষাঁড় সংগ্রহ করিয়। দিতে পারেন নাই। 

স্বদেশী কারখানা 

আমরা জানিয়। আনন্দিত হইলাম যে আঞ্থাপার কাচের কা।প- 
খানায় দিন দিন উন্নতি হইতেছে । করখানার মালিক লালা পান্নালাল তাহার কাঁধ্য 
স্থচারুপপে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে চালাইবার জন্ত ৬ জন জাপানী কারিগর নিধুক্ত 
করিয়াছেন। এখানে সম্প্রতি চিম্নি প্রস্তুত হইতেছে । আমরা এই কারবারের উন্নতি 
কামনা করি । 

বেহারে মাছের চাষ__ 

বেহার-উতকল প্রদেশের কৃষিবিভীগের মীন-শাখার ত্বাব- 
ধায়ক্ শ্রীযুক্ত সাউথওয়েল্ পুফরিণী প্রভৃতি জলাশয়ে মাছের চাষ করিবার জন্ত খরিদমুল্যে 
পাঁচ লক্ষেরও অধিক পোনা-মাছ বিতরণ করিয়াছেন। ফলে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মুল্যের 

ফাঁস হইবে, এমন আশ! অপঙ্গত নহে ।-_-জেলেদের সমবাম সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, 



২২০ কৃষক-__কাণ্তিক, ১৩২২ [ ১৬শ খগ্ু। 
চলি অশিস্িওত পিপলস ৬০ -তসিপরী ছ পাত পা পি পেস তশটিন পপি পি শপ সি পপ সি এলি লেস, তো ডিপ লি ০ লিন ক ০ শ্ ১পশ _ প। পাত শীট শি শি তা-ই শত পাস জরি পচা জি. এটি 

ংঘবদ্ধ জেলেদিগকে জলকরে মাছ ধরিবার অধিকার ইজারা দিবারও ব্যবস্থা হইতেছে । 
তাহা হইলে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর! জেলেদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারিবে না ; 
জালুকদের ছুঃথ ঘুচিবে। দেশবাসীও অপেক্ষাকৃত স্থুলভমুল্যে মাছ খাইতে পাইবে ।-_ 
কিন্তু বাঙ্গালায় কি হইতেছে তাহ। আমরা অগ্ঠাপিও ঠিক পাইতেছি না । 

সার-সংগ্রহ 

( ভারতের খনিজ সম্পত্তি ) 

বিগত ১৯০৯ খুষ্টাবৰ হইতে ১৯১৩ খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত ভারতের খনিজ অবস্থা সম্বন্ধে যে 
সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝ! যায় যে, এ সময়ের মধ্যে সার! ভারতে 
যে মূলের খনিজ সামগ্রা উঠিয়াছিল তাহার তের গুণ মূল্যের পাথুরিষ্কা কয়লা কেবল 
ইংলগু, স্কটলও ও আয়র্লগু হইতে পাওয়া গিয়াছিল। অথচ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল এ 
তিনটা স্থানের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা প্রা পনরগুণ অধিক; সুতরাং বুঝ! যাইতেছে 

এদেশের খনিজ আয় তুলনায় অতি অল্প। 

স্থখের বিষয় থনিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এদেশেও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯০৯ 

খৃষ্টাব্দে ভারতীয় খনিসমূহ হইতে প্রায় এগার কোটা চক্লিশ লক্ষ টাকার মাল উঠিয়াছিল। 
১৯১৩ খুষ্টাৰে এ মাল উঠিয়াছে প্রায় পনর কোটা টাকার, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে খনিজ 

দ্রব্যের উৎপাদন এদেশে প্রায় চারি আন! রকম বাড়িয়াছে | তৎপুর্ববন্তী পাচ বংসরে এই 

বৃদ্ধির হার আরও একটু বেশী দেখা গিয়াছিল, কারণ এ সয় হইতেই এদেশে কয়লার 
খনিসমুহের কার্য বাড়িয়া উঠে। তথাপি ভারতীয় খনিজ শিল্প এখনও 'শৈশব্রে সীম! 

অতিক্রন করে নাই। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়৷ স্তাওর টমাস হল বলিয়াছেন, 

10159 01111010081 759,501) 1011 009 11961909 0£ 17)918,1116910785 

11011061815 15 6109 1906 61790 12 1010091শা। 10196911012108,] 2170. 01911710981 

08৬9101)11891)65 089 ০956-09:09000% 1085 901116 60 100 ৪911008৪700 
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শট রসি এস অন জি এও ৬ এ _ পল ০ চি সি শি শি শি ০টি সপ এপ শত পপ পেত ্ স্পা পা লোপ ০. লাস্ট লট ০, শপ ০. রস. পি এটা ০ শি সস জা 

অর্থাৎ এদেশে ধাতু উৎপাদনকারী খনিজ পদাথসমূহ অনাদৃত হইবার হেতু ডু এই যে, 
বর্তমান সময়ে ইউরোপে রাসায়নিক উপায়ে ধাতুপরিষরণকালে খনিজাত লা পদার্থের 
বিশ্লেষণে মূল ধাতুর সহিত যে সকল গৌণ উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নষ্ট 
না করিয়! রাসায়নিকের! কৌশলে তাহার সদ্যবহার করিয়৷ থাকেন। তাহাতেই খনিজ 

শিল্পের ব্যবসায়ে তাহারা যথেষ্ট লাভবান্ হন। কিন্তু যদি কেহ সেই উপাদানগুলির 

প্রতি উপেক্ষা করেন তাহ! হইলে মূল ধাতুর উৎপাঁদনে যে অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে তাহাতে 
ব্যবসায়ের খরচা পোষায় না, কাজেই মূল ধাতুর উৎপাদন অসম্ভব হইয়া উঠে। 
মোটামুটি ভাবে একটা সহজ উপম| দিয়া কথাটা! বুঝাইয়া বলিতেছি । ধরুন, কোন 
ব্যক্তি যদি তৈল ব্যবসায়েয় নিমিত্ত পাঁচ হাজার নারিকেল খরিদ করেন তবে তাহার 
পক্ষে শুধু নারিকেলের শীস লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, নারিকেলের ছোবড়া ও 
খোলাগুলি যাহাতে উচিত মূল্যে বিক্রীত হয় এবং তৈল প্রস্তুতের পর উহ্থার খইল 

হইতেও যাহাতে কিছু খরচা উঠে__তাহার চেষ্টা তীহাকে করিতে হইবে। এরূপ 

করিলে তৈলের “পড়তা+ অনেক কম হইয়! দীড়াইবে, এবং তিনি ব্যবসায়ে লাভবান 
হইতে পারিবেন; নচেৎ যদি তিনি নারিকেলের ছোবড়া, খোল! ও খইল প্রভৃতি গৌ« 
উপাদ্দানগুলিকে উপেক্ষাপূর্বক পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে 
অন্ান্ত ব্যবসাদারের সহিত সেই ব্যক্তি কখনই সমকক্ষতা করিতে পারিবেন ন|। 
এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা উল্লিখিত তৈল ব্যবসায়ীর সহিত তুলনীয়। 

খনিজ তাত্্র ও গন্ধকের সমবায়ে উৎপন্ন মিশ্র পদার্থের বিষয় এখানে আলোচিত 
হইতে পারে । এই মিশ্র পদার্থ ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 

উল্লিখিত ছুই পদার্থের মধ্যে কোনটার টান বাজারে অথ! হ্বাস হইলে অপরটা 
উৎপাদন করিয়া লাভবান হওয়! যায় না। এদেশের বাজারে তামের টান যথেষ্ট 

দেখিতে পাওয়! যায় কিন্তু গন্ধকের প্রয়োজন সেরূপ নাই। ইউরোপে গন্ধকদ্রাবক 

(3১170175110 4,919) প্রস্ততকার্য্যে মূল গন্ধক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

এ গন্ধকদ্রাবক আবার অন্তান্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অপরিহাধ্য । কাজেই 

ইউরোপে-_যেখানে মানববুদ্ধি রসায়ন বিজ্ঞানকে বিবিধ কার্যকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত 
করিয়াছে সেখানে-_গন্ধক দ্রাবকের টান অত্যন্ত অধিক। এদিকে ভারতের অবস্থা 
সম্পূর্ণ স্বতন্্। এখানে খনিজ শিল্পের এতটা! উন্নতি এখনও হয় নাই যে, খনিজাত 
মিশ্রপদার্থ সংস্কার করিয়া তজ্জাত সর্ববিধ গৌণ উপাদানগুলিকে কাজে লাগান 

যাইতে পারে। 
এক শত বৎসর পুর্ববে ইংলণ্ডে একটন গন্ধকন্রাবক সাড়ে চারি শত টাকা মূল্যে 

বিক্রীত হইত। এখন তাহার দাম দীড়াইয়াছে মাত্র ব্রিশ টাকা । এরূপ অভাবনীয় 
পরিবর্তন কিরূপে হইল? রসায়ন বিজ্ঞানে উন্নতিই এই শুণ্যধাসের হেতু । শুধু 
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গন্ধকপ্রোবক বলিয়া নহে ইউরোপে বছবিধ খনিজ দ্রব্যই এখন সন্ত। হইয়। ঈ ড়াইয়াছে, 
আর অবাধ বাণিজ্যের ফলে সেই সকল স্থুলভ দ্রবা এদেশে আসিয়া ভারতীয় পণ্যের 
উচ্ছেদ সাধন করিতেছে । তু'তে, গন্ধক, হিরাকস প্রভৃতি ক্ষারজাতীয় জিনিসগুলি 
পূর্ব্বে এ দেশেই জন্মিত। এখন কিন্তু বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় এ সকল মূল্যবান্ 
ভারতীয় পণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে । গুধু তাহাই নহে, তাত্র রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থসমূহ 
পূর্বে এদেশেই খনিজাত মিশ্র উপাদান হইতে বিশ্লেষণ করিয়া লওয়া হইত। এখন 
এদেশে দে ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারত হইতে প্রতিবৎসর নব্বই হাজার 
টন প্রস্ফুরকগর্ভ পদৃমূর্থ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; আর যে রাশি রাশি খনিজ 
পদার্থ এদেশে উপেক্ষিত ও অব্যবহার্ধ্য হইয়৷ পড়িয়া রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ মিশ্র পদার্থ 
হইতে ইউরোপে উৎপন্ন অমিশ্র ধাতু দ্রব্য ক্রয় ফরিতে ভারতীয়গণ বাধিক সাড়ে তের 

কোটা টাকা বিদ্বেশীয় বণিক্গণকে দিয়া থাকেন। এ অবস্থা পরিবর্তনের স্চনা 
হইয়াছে । স্ুবিখ্যাত ব্যবসারী টাটার লৌহ কারবার প্রতিষ্ঠার পর হইতে এদেশে 
ইম্পীতের রেল প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইতেছে। তাচ্ছাঁড়া লৌহের ন্যায় তাঁঅও 

যাহাতে এদেশের খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে । সরকারী 

বিবরণে প্রকাশ, সম্ভবতঃ ১৯১৮ খুষ্টাব্ের পুর্কেই ভারতে সুবৃহৎ তামের কারবারসমূহ 

প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই সকল খনিজ দ্রবোর উৎপাদন এদেশে ব্ছুলরূপে আরম্ভ হইলে 

উহা বিদেশে চালান ন! হইয়াও কতদূর পর্যন্ত এদেশের অভাব পুরণ করিতে লাগিবে, 
তাহ৷ এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য জাতেরও আমদানির হিনাব দেখিলেই মহজে বুঝিতে পার! 

যায়। আজকাল ভারতে বাধিক পৌনে তের কোটী টাক! মুল্যের খনিজদ্রব্য উৎপন্ন 
হইয়া থাকে ; আর বিদেশ হইতে বাধিক পঁয়তাল্লিশ কোটা টাকা মুল্যের খনিজ জিনিস 
আমদানি হয়। এই পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকার জিনিস বিদেশ হইতে না আসিয়! যদি 
এদেশেই উৎপন্ন হয় তাহ। হইলে ভারতবাঁসী অনেকট। লাভবান্ হইতে পারে ; কারণ 

এদেশের খনিসমূহে মিশ্রধাতুপিণ্ডের অভাব নাই। কিন্ত সেই মিশ্র পদার্থকে বিশ্লেষণ 

করিয়। কার্য্যোপযোগী করিবার ক্ষমতা ভারতবাসীর নাই তাই এ দুর্দশা । 

এই সম্পর্কে খনিজ তৈলের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে পারে । অধুন! ব্রহ্মদেশে 

কেরোসিন তৈলের কারবার বেশ জাকাইয়৷ উঠিয়াছে। অবশ্য এ কারবার বিদেশী 

মহাজনগণেরই হস্তগত, কিন্তু অধুনা বৈদেশিক ধনী সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত এদেশে 

কোন স্বদেশী কারবারকে প্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখা যায় না। তাই ব্র্দদেশে 

ভারতীয় কুলিমন্তুরেরা যে খনিজ তৈলের উৎপাদনে কতকটা লাতবান হইতেছে, ইহাও 

সুখের সংবাদ বলিয়া মানিয়৷ লইতে হয়। 

পরিশেষে স্তার টমাস হুলাগ্ডের কথায় বলিতে হয়, “4. 0০911615119 17018 
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এদেশে খনিজ শিল্পের একট। উন্নতি সাধিত হয় যে, তাহাতে সর্ববিধ রাসায়নিক দ্রব্যের 

প্রয়োজনীয়তা এদেশেই অন্ভূত হইতে থাকে ততদিন ভারতবাসীকে বৈদেশিক পণ্যের 
জন্ত আমদানি-শুক্ক দিতেই হইবে | বল! বাহুল্য এই আমদীনি-শুক্কের আধিক্য হেতু 

এদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ নানাবিধ সুবিধা সন্বেও সময়ে সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের 

সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম প্রতিপন্ন হন? কারণ “01787071081 800 77908118- 

8108] 17100750195 216 55591701211 61989110105 510. 017817 0780105- অর্থাৎ 

রাসায়নিক শিল্প ও ধাতু বিশ্লেষণ স্বতই ঘনিষ্ঠভাবে সংস্থষ্ট। রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য 

ব্যতীত খনিজাত মিশ্র ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। কাজেই এদেশের খনিজ বিত্ত 

করায়ত্ত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন-শিল্পকেও উজ্জীবিত করিতে হইবে । 

ঢাকার বস্ত্র শিল্প-_ 

লর্ড 'ও লেডী কার্শ্নীইকেল ঢাকার শিল্পবিষয়ে বিশেষ অন্ুসন্ধান 
করিতেছেন ও উৎসাহ দিতেছেন। ঢাকা কার্পাসশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই 
কাপড় দেশবিদেশের নৃপতিদিগের অঙ্গ আবৃত করিত। নানারূপ মসলিন ঢাকায় প্রস্ত্ত 

হইত--তেমন কাপড় আর কোথাও হইত না_-হয়ও না। সে সব শিল্পী আর নাই। 

এবার ঢাকার নান! স্থান হইতে শিল্পী আনাইয়া লর্ড ও লেড়ী কার্্নাইকেলকে মসলিন 

বুনন, জরীর কাজ কর! দেখান হইয়াছে । উয়ারীতে ও নবাবপুরে প্রদর্শনীও বসান 
হইয়াছিল। খা বাহাছুর আগুদল হোসেন ও অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ ভদ্র মহাশয় এই 

এই কাধ্যের উদে্ঘাগী। 

বাগানের মালিক কার্য 
5৮৬ সা 

পৌষ মাস। 

সজী বাগান ।--বিলাতী শাক্-সক্তী বীজ বপন কার্য! গত মাসেই শেষ হইয়া 

গিয়াছে । কোন কোন উদ্ভানপালক এমাসেও পারসী (7১1ন105 ) বপন করিয়। 



২২৪ কঘক- কার্তিক, ১৩২২ 1 ১৬শ খ 
"শরির পিসি জে পলা» কিস ডি শত ও ১ সির সা সি ১ পি সা সি জা - এ সি সিসি স্পিন ছি তত 4০ 

সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ, বোন! বেন, পি প্রভৃতি চারা নাড়ীয়া, ক্ষেত্রে 
বসান হইয়া! গিয়াছে । এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্তক মত জল 
দিবার জন্ত মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি 

মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয় ক্ষেত্র পাতিল! করিয়া 
দিতে হইবে । আগে বসান জলদি জাতীয় কপির ?গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়া! 

এই সময় কিছু খৈল দরিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়। 

কৃষি-ক্ষেত্র ।_-আলু "ছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বীধিয়া দিতে হইবে। 
পাটনাই আলুর ফসল প্রীয় তৈয়ারি হইয় গিয়াছে । এই সময় কিন্তু ফলল কোদালি দ্বারা 
উঠাইয়া না ফেলিয়া, বতদিন গাছ বাচিয়। থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে 
নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে 
আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়! লওয়! যাইতে 
পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া.পরে গোড়া বাধিয়া৷ দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় 
সতেজে বাড়িতে থাকে । আলুক্ষেত্রে এমাসে ছুই' একবার আবশ্তক মত জল দেওয়৷ 
আবঠ্ঠক। মটর, মন্ুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টে"পারি 
ক্ষেতেও জল দেওয়া! এই সময় আবশ্যক । 

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত 
সময়। 

গোলাপ গাছের রাসায়নিক সার- ইহাতে নাইট্রেট অব্ পটাস্ ও সুপার 
ফস্ফেট্-অব্-লাইম্ উপযুক্ত মাত্রায় আছে। সিকি পাউও-আধপোয়া, এক গ্যালন 
অর্থাৎ প্রায় /৫ সের জলে গুলিয়া ৪৫টা গাছে দেওয়া! চলে। দাম প্রতি পাউও ॥০ 
আনা, দুই পাউও টিন ॥* আনা, ডাকমাগুল স্বতন্ত্র লাগিবে। কে, এল, ঘোষ, 
ম..]ব.9, ([,0210077) ম্যানেজার ইও্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৬২ নং বনুবাজার 
উ্রট, কলিকাত।। 



রূপে ব্যবহার হস র ফল 

৪ 
স্ /ক্রানিক স 

নিলা (৬ 8501]]8 00151010011) 

শ্রেণী সং 

ভ্যা 

ইহা এক প্রকার অকিড। 





রুুচজ্বন্ ? 

ক ১৩২২ সাল শা 

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে] ক 

কফির আবাদ ২৯০ ০০০ ৯ ই, ২২৯ 

অরহরের চাষ *** ৯ *৮- ১৯. ২৩২ 
গরেশনাথ পাহাড় ₹ তোপষ্াচি--“মিকৃমিক ঘাস৮গ »*৭ টির হওয্ত- 

সামগক ক্কাবন্সংবাদ-_ ্ 
বীজের জন্ঠ পাট, বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশম কীট-পালন শক্ষা, রেশ নকীট-গাগনে 
উৎসাহ, রেশম কীটের উন্নতিকল্গে নান! অনুষ্ঠান, ভূতের টি সার, বিদেশীর ভুক্ষ- 
গাছ, রেশম চাষে বীজ রি আবশ্তক ৮০৯ * ২৩৮শ৮৮১৩৯ 

কবির বিবর্তণ » ৭৬ ৪ ৪ জ | ২৪৪ 

পত্রাদি__- 
হাড়ের গুঁড়া মিহি ও মোটা, লন বা! ঘাস রি প্রস্তুত, সাইট অব লাইম, প্রাইমারী 
স্কুলে কৃষি শিক্ষা, ৮৭ ২৪৪-__-২৪৭ 

সার সংগ্রহ-_- ্ | 
শন্ত সংবাদ, নীল, অস্ট্রেলিয়ার ফসল, পঞ্জাবে ইস্ফু, পঞ্জাৰে জোয়ার ও বজরা 
মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে সরকারী বাগান, জাপানের বন্ত্রশিলপ, রেশম শিপ, নুতন ভূমির 
উৎপত্তি, বাণিজ্যে সরকারী সাহাষ্য চাই, গোরক্ষিণী সভায় সুসলমানগণের যোগদান, 

২৪৭--- ২৫৬ 

বাগানের মাসিক কাধ্য:"" টি * .. ২৫৬ 

লক্ষ ক এও নু ফ্যাক্টুরী 
বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

১ম এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে আমর 
আমাদের প্রস্তত সাঁষগ্রী একবার ব্যবহার 
করিতে অন্থুরোধ করি, সকল প্রকার চামড়ার 
বুট এবং স্থ আমরা প্রস্তত করি, পরীক্ষা 

প্রার্থনীর়। রবারের স্ষিংএর জন্ত শ্বতত্ত্র মূল্য 
দিতে হয় না। 
বয় উত্বষ্ঠ কোন চামড়ার ডারবী বা 
অআবাফোর্ড হু মূল্য ৫২৬, ৬২ পেটেন্ট বারি, | 

লপেটা, বা গল্পঃ ২২ ৭২ | 

"গজ লিখিলে স্কাতব্য বিষন্ন ষৃব্যের তালিফ! লাদরে প্রেরিজবা। 

ম্যানেজার”ধি লক্ষ বুট এগ সু ফ্যারীরা, হাড্কৌ | 



জগ শা রান | 

্ ্ষণ হোমিউপযািক চিকিৎসক 
পচ আট ঘটিকা অবধি ও সন্ধ্যা বেলা ৭টা হইতে ৮৭ সাড়ে আট 
:* বা থাকিয়া,সমস্ত রোগীর্দিগকে ব্যবস্থা ও ওষধ প্রদান করিয়৷ থাকেন। 

কষ ঙ্ এ ক ঈ 

রোগী দিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া ওধধ ও বাবস্থা দেওয়া হয় এবং মফঃস্বল- 

£রোগের স্ববিস্তারিত লিখিত বর্ণন! পাঠ'করিয়৷ ওষধ ও ব্যবস্থা পত্র 

হয । রর 

এ ক. ্ গু নট 

". এ, |গ, শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, গ্রীহা, যকৃত, নেবা, 
উদরী, কলেরা, উদরাময়, কৃমি, আমাশর, রক্ত আমাশয়, সর্ধ প্রকার জর, বাতশ্রে্া ও 

সন্নিপাত বিকার, অন্নরোগ, অর্শ, ভগন্দর, মূত্রস্ত্রের রোগ, বাত, উপদংশ সর্বপ্রকার শূল, 

চম্ধরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসিকারোগ, হীপানী, 

মক্মাকাশং ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন রোগ নির্দোষ রূপে 

আরোগ্য কর! হয়। 
রি ৮. ক ক ৬৬ ঞ্ ৬ 

সমাগত রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার চীর্য স্বরূপ প্রথমবার 
অগ্রিম ১২ টাক! ও -মফ:স্বলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট স্থবিস্তারিত লিখিত 
ব্বিরণের সহিত মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চার্য্য স্বরূপ প্রথম বার ২২ টাক! লওয়| হয়। 

ওষধের মূল্য রোগ ও ব্যবস্থানুযাী স্বতন্ত্র চা্য করা হয়। 

ন ক সং গং গা ০ 

রোগীদিগের বিবরণ বাঙ্গাল! কিঘা ইংরাজিতে স্থুবিস্তারিত ব্ূপে লিখিতে হয়। 
উহ! অতি গোপনীয় রাখ৷ হয়। 

কঃ ্ঁ ঈ ন না এ ব 

আমাদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রতি ডাম ৮১০ পয়সা হইতে ৪২ 
টাক অবধি. বিক্রয় হয়। কর্ক, শিশি, ওষধের বাক্স ইত্যাদি এবং ইংরাজি ও বাঙ্গাল 

হোমিওপ্যাথিক পুস্তক সুলভ মূল্যে পাওয়। যায়। 
এয 

নি. রা এ 

_ মান্যবাড়ী হানেমান ফার্মাসী, 
৩ণ্নং কীকুড়গাছি রোজ, কলিকাতা | 



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মামিক পত্র 
প্র হ্প্-প- এপ এ আপ ৪ 

পিস শস পা 

ও ১৬শ খণ্ড । | অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। | ৮ম সংখ্যা | . 
০৬ ০০ রর-পিা সকস্পপস্ম্সস্প্প্থ পাস ৩ এ. ০ শী হিপ” পপ পট ৬ সি আর 
০ মনি জল ভা ৩2০ প্রহার 

মশাল! 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

ন্ 

রসায়ন তত্ববিদ্ শ্রীনলিন বিহারি মিত্র লিখিত 

ভ্যানিল। ডে৪01)--ইহ! এক প্রকার অকিডে£: ফল। ইহাবিদেশজাত, এই 
জাতীয় অকিডের নাম ড. 71811691191 ওয়েছ ইণ্ডিজ. এবং শ্রীন্ম প্রধান এমেরিকাস্র 
ইহার জন্বস্থান। ভারতে এই অকিড জন্মাইবার বনু চেষ্টা হইয়াছে কারণ, ইহার সীমের 

মত লম্বা ফলগুলি মতি উপাদেয় খাগ্ভ । যে গাছে জন্মায় ইহা পত্র বিশ্তাস ও ফুলদ্বার! 

সে গাছের সৌন্ধ্য বৃদ্ধি করে। ফশ, মিষ্টার স্ুপ্রাণ ও স্ুম্বাহু করিতে, তৈলাদি” 

স্থগন্ধ করিতে এবং খষধার্থে ইহার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়! যায়। ভারতে কিন্তু 

ব্যবসায়ের মত উপযুক্ত মাত্রায় ইহা এখনও জন্মাইতে পার! যাইতেছে না। 

মশাল শাক বা পট হার্বব-_ -গুল্ফ। (দ'009059 07510079) ইসা 

ভারতের একটি প্রধান শাক। ইহার বপনের সময় আশ্বিন কান্তিক। ইহার গন্ধ মনোহর 

বলিয়া হিন্দু, মুসলমান, মাড়য়ারি গ্রভৃতি সকলেরই ইহা! শ্রিয়। অন্ান্ত শাক ও তরকারি 
লুগন্ধ করিতে ইহার ব্যবহার ৰহুল দৃষ্ট হয়। ৪ হাত পরিমিত ছোট চৌকানে 
বীজ বপন করিতে হয়। মাঝে মাঝে শাক কাটিয়া লইলে আবার গজাইয়া উঠে! 

বীজের ব্যবহার কম। 
ধনিয়া শাক-__ধনে বীজের ব্যবহারের কথা ইতি পূর্বে বলিয়াছি। ধনে শাক 

গন্ধযুক্ত । মুসলমানগণ এই শাক বড় পচন্দ করেন। তরকারি ও মাংসের সহিত 
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জী). এটি, লা লি ৩৭১ তি তি পি তি, পেস চি পি পাসছি তাস ওসি 2 ৯ পিসি 

ইহার পাতা ব্যবহার হয় এবং সতম্ব ও অন্য শাকের সহিত এই শাক ব্যবহার করা চলে। 

চাষ প্রণালী গুল্ফা প্রভৃতি অন্তান্ত শকের হয়। বীর জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র চাষ হয়। 

এক একরে ১০ মণ ধনে জঙ্গে এবং এক একর চা:ষর জন্ত ১১ সের বীজের আবশ্যক ।৭ 

সেলেরি (0919:)--ছুই তিন জাতীয় সেলেরি আছে। ইহার শাক ও বীজ 

উভয় ব্যবহারে পাগে। অন্ত শাকের মত বথেচ্ছ। ছড়াঈয়! বীঞ্জ বপন কর যার অথবা 

হাপরে * চার! প্রস্তুত করিয়া তাহা ১২ ইঞ্চি অন্তর সারিতে 91৮ ইঞ্চ অস্তর অন্তর রোপ 

করা যায়। সারযুক্ হ্ল্ক মাটি ইহার চাষের উপবুক্ত। পাতায় সুগন্ধ যথেই আছ। 

বীঙ্গও মিষ্টান্ন পলান্ন পক্কান্ন সুত্বাণ করিবার জন্য বাবহৃত হয়। শণাসযুক্ত সেলেরি 
কোমল ডাটাগুলি চর্বণে মধুর। দসেলেরি বীজই আমাদের দেশে রাধুনি বলিমা 
খ্যাত। | 

পার্শলি (6৪75195)--ইহাও স্ুগন্থনুক্ত শাক । ইহার শীক ও নীজ ভুইই লোকের 

প্রিয়। ঘোড়া কিম্বা গবাদি পশুর মুরস্থগিব কোন বারারাম হইলে ইহার পাতা দিদ্ধ 
জল পরম হিতকারধ। ইহার বীক্জ হইতে টৈতল পাগুযা যার। এই তৈলের ভেষজ গুণ 

আছে। থাগ্ঠ বস্তু ইহার পাতা দ্বারা গঞ্গঘুক্ত হয়। সেলেরি পাতা গুলি দেখিতে 

মনোহর । এই কারণে লাহেবী খানান খাগ্ পুর্ণ ডিস্ গুলি এই পাহাদার! স্পচ্জিত 
কর! হ্য়। চানের কোন প্রচার বিখেবত্ধ নাই--হসেলেরি প্রন্ততি ঢাবেরই মঙ্গন্ধপর 

ইহার চারা তৈয়ারি করিরা লইয়া নান্ডিয। পুতিবার আবগ্তাক নাই। বীজ 
হাতে ছড়াইগ্া এককালে ক্ষেতে বপন করা চলে।-_চাষের পদ্ধতি “সবজী চাষ” 

নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য । 

মিণ্-___অন্ান্ঠ ২৫ রকমের মিণ্ট আছে । মিণ্টের শুষ্ক গাছ মশ।লারূপে ব্যবহার 

হয় ও ইহা গৃহস্থালিতে অন্য কাজেও দরকার হয়। জাপ!নি পিপাহমিন্ঠে তেল জঙিয়া 

দান। বাধে। ইহাই বাজারে মেন্থল (81.1710)01) বলিদ বিঞ্য় হয়। পিপারমিণ্ট 

(84. চ1097989) তৈলের জন্য বিধাত। ইহার প্রটুর আবঠক | পর্বত গাত্রে 
ও অরণ্য মধ্যে জলম্ত্রোহের ধারে ধারে এই গাছ জন্ম । এমেরিকান রাজ্য বৎসরে 

১০০,০০০ পাউণ্ড তৈল উৎপন্ন হয়। এক্টন শাক হইতে ৭ পাউও মাত্র তৈল 

পাওয়া যায়। এক পাউগু ₹*পের মুলা ৫০1 সিলিং অর্থাত প্রায় ৪০ টাক । এক 

১একরে ৩ উন শাক জন্মঃন খাইতে পারে। ইহ'র শিকড় কাটয়। রোপণ করিলে গাছ 

জন্মান যায়. শিকড় রোপণের পর ক্ষেত্রে গোশালার সার, ঝুল, কাঠের ছি, 
ধুলিবৎ হাড়ের গুড়া প্রহ্ততি মিএসার দুঈ তিন বার প্রয়োগ করা আবঠ্ক | 

মেথি- বপনের সময় আখ্িন মাসের শেব। বর্ষা থামিয়া গেলে ইহার চাষ 

« নর্শারী--বীজ হইতে চার। উৎপাদন ও প্রতিপালন ক্ষেত্র ; চলিহ কথার বাহাকে “হাপর” বলে। 
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করিতে হয়। কাঠ প্রন্তি ৫ তোল! বীজ বপন করিতে হয় । শাক কাটিয়! খাওয়া হয়। 

দুই তিনবার শাক কার্টিয়। লওরা চলে । শাক সুম্বাছ ও সুগন্ধবুক্ত । ইহার ক্ষুদ্র বীজ 

ব্যঞ্জনে ও তৈল্র মশল। রূপে ব্যবহৃত হয় । হাম বসন্ত রোগে মেথির জাড়ি (মেথিবীজ 

সিদ্ধ জল ) মহৌষধ । 

পিড়িং___ইহাও এক প্রকার ভারতীয় শাক। হাল্কা দোরাস মাটি ধুলিবৎ চূর্ণ 
করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। গাছগুলি বেশ ঝাড়াল হয়। ঝাড় বাঁধিলে 

মাঝে মাঝে কাটিয়া লইয়। খাইতে হয় । শাক খাইতে সুমি ও স্তত্বাণ। ইহার বীজগুলি 

অতিশয় ক্ষুদ্র। কাঠাতে বপনের জন্ত ২ তোলার অধিক বীজ লাগে ন। 

মার্জোঁরাঁম__-এক প্রকার রুরোপীয় শাক। ইহার পাতা অতিশয় স্থগন্ধযুক্ত । 

এই শাক বারমাস থাকে ? মেথি, সুল্ফা সেলেরির মত মরম্থবম অন্তে মরিয়া যায় না। 

ব্যগ্রন ও মিট্ান্নাদি গন্গযুক্ত করিতে ইহার পাতার আনশ্তক। পাতাগুলি দেখিতেও 

স্থন্র। খাদাদি পরিব্ষণের সমর সেলেরি মাঞ্জোরম প্রভৃতি পাতা দ্বারা 

সাজাইয়। দেওয়| হয়। ইহা! হইতে এক প্রকার উনারু গন্ধ ভৈল পরিশ্রুত কর! যায় । 

এই তৈল ফরাসি দেশে সাবান প্রস্ততের কাজে লাগে। পাহাড়ি দেশে চুণ ঘুটিঙের 
জায়গায় ইহা! খুব স্তেজে বদ্ধিত হয়। 

থাইম___তাহাও এক প্রকার বিলাতি শাক। বনু পুরাকাল হইতে ইহার ব্যবহার 
চলিয়া আসিতেছে । গাছখুলি ক্ষুদ্র। উহার ভেষজগ্ণ আছে। মিষ্টানাদি সুত্রাণ 

করিতেও আবশ্যক । বহু প্রকারের খাইন আছে । উহা হইতে বে তৈল প্রস্তুত হয় 

তাহা জমিয়া গাইমল আখ্যা প্রান্ত হয়। ইহ] এক্ষণে চম্মরোগ নিবারণের জন্ত গাত্র 

সম্ম।ক্জনা্থ ব্বহ্বত হইয়া থাকে । প্রায় ৫* রকমের থাইন ভূমপাসাগরের কুল হইতে 
আল্পস্ পর্নতের শিখর দেশ পর্যন্ত, উত্তর পুর্বব আফ্রিক। হইতে উত্তর ভারত অবধি এবং 

পশ্চিম তিববভে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

সেজ---এমেরিকান শাক বিশেষ। 'অন্যুন ৪০* রকমের সেজ আছে, তাহার 

মধ্যে দুই চারি রকম ব্যবহার হয়। যুরোপে ইহার চাষ প্রবন্তিত হইয়াছে । ইহার ভেষজ- 

খুণ আছে এবং ইহা তৈলাভ্ত | 

হট ফ্লাগ-_ ইহা আমাদের দেশে নাটবেনের মত মাঠে রসা জমিতে জন্মে 

ইহার শীক গায়। ইহার শিকড় তৈলাক্ত এবং তাহাতে বেশ একটু শ্গন্গ আছে । উহা 

পেটের পীড়াঁতে মন্ধ। উপকার দর্শে। বিয়ার, জিন প্রন্থতি মদ্য ম্থগন্ধ করিবার জন্ঠ ইহার 

রাবার দৃষ্ট হয়। ইহ! বারমেসে গুল্ম জাতীর গাছ। যুরোপ, উত্তর এপিয়৷ এবং উত্তর 
এমেরিক। সব্দত্রই জন্মে । | 

ল্যভেগ্ডার-”7055500512 898500119 900 0 978) অপেক্ষণ 

শা লে আটক পিসি পান ভক্তি পি 
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সি পস্টি স শনট িশটিশ শি তা সিন 27 ০ সিটি এটি! কিটিপ এটি এপি ছা পিসির সিস্ট ১০৯ পাতাটি ৬ পা তিল ৭ পা এ% ৭.০ 

কৃত নিরস জমি ইহাদের প্ররিয়। যুরোপে (স্জীবাগানে ইহা থাকিবেই | ইহার ৪ ৪৩৯ 

একর বিস্তৃত বড় বড় আবাদও আছে । মিণ্ট, থাইম, বামের মত ইন্থার শাক হইতে 

তৈল পরিশ্রুত কর! যায়। তৈল চুয়াইয়া লইবার জন্ত বংসরে ছুইবার শাক কািয়া 
লওয়া হয়--ছুলাই মাসে একবার এবং সেপ্টেম্বর মাসে আর একবার। 

বীজ হইতে কিন্বা গাছের শিকড় বা ডগ! কাটিয়া! বসাইয়! চার! প্রস্তত কর! হইয়! 
থাকে। ভাল গাছ উঠিলে এক মরনুমে এক একরে ৭৫ হইতে ১** পাউওড পর্যন্ত 

আর হয়। বাঙ্গাল! হিসাবে তিন বিধায় আয় হাজার কিন্বা৷ ১২ শত টাক1। 

অষ্টেলিয়ার এক প্রকার লেভেগ্ার জন্মায় ([,. 9699০195 ) তাহার ফুল অভি 

নুন্দর ও সুগন্ধ ; মধুমক্ষিকার বড় প্রিয় । লেভেগুার ক্ষেতের নিকট মৌচাক হইলে 
সে চাকের মধু অতিশর সুগন্ধযুক্ত হইবে এবং তত্রস্থ ক্ষেত্রস্বামীরা বলেন যে এক একর 

হইতে একমণ মধু উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশে কত মধুই বৃথা নষ্ট হয়। 
গ্রন্থ প্রধান দেশে লেভেগার গাছ একটু ছায়াযুক্ত স্থান ভিন্ন জন্মায় না । 

বেসিল (39511)_ বাবুই তুলসী ইখার বারমেসে ও মরস্ুমী ছুই রকম গাছ আছে 
এবং অনেক প্রকারের বাবুই তুলা আছে । পৃথিবীর সকল স্থানেই ইহা! দেখিতে পা ওয়া 
বায়। কোথাও কোথাও ইহা বনে জঙ্গলে স্বভাবতই জন্মে। ইক্কার পাতার রস গরম 

জলের সহিত সেবনে জর নাশ হয়। সুগন্ধী তৈল আতরাণি প্রস্থতে ইহার ব্যবহার দৃ্ট 

হয় এবং খাদ্যবস্ত সুত্রাণ করিতে ইহার পাতা কাজে লাগে। 

পচাপাত। (6৪৮০1,০৪11)--পচপাতার গন্ধ অতি মনোহর । তৈলের ইহা 
একটি বিখ্যাত মশালা, ব্যঞ্জন মিষ্বাননাদি স্থত্বণ করিতে ও ইহার আবশ্তক। ইহার চাষ হয় 

এবং বনে জঙ্গলে আপন! হইতেও জন্মে । ইহার শাক হইতে তৈল চুয়ান যায়, এক হন্দর 
পরিমাণ শক হুইতে ২৮ আউন্ন তৈল নির্গত কর! যাইতে পারে । এক হন্দরের ওজন 

১ মণ ২৭ সের এবং ২৮ আউন্স তৈলের ওজন বাঙলার ওজন পাঁচ পোয়া মাত্র । 

পুদিনা__ইহাও মশাল! শাক জাতীয়, ব্ঞ্জন, মিষ্ঠানাদি স্থপ্বাণ করিতে ইহার 

বাবহার দুষ্ট হয়। ইহ! দ্বার! স্থন্দর চাটুনি প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। এই চাটনি অত্যন্ত 

হজমী। তারতের হিন্দু, মুসলমানের ইহা! অতিশয় প্রিয়। যুরোপে পুদিনা দেখিতে 

পাওয়া যায় না । ডগা কাটিয়া চার! প্রস্তৃত করা যায়, বীজ বপন করিলে কাঠা প্রতি 

(৭২০ বর্গ ফিট )১ তোলার অধিক বীজের আবশ্তক হয় না। দৌয়াস আল! মাটি ইহার 

উপযুক্ত, পুরাতন গে।ময় ইহার উত্কৃষ্ট সার। শাক কাটিয়া লইতে হয়। 

বেধুয়া__-সরস জমিতে অতি সহজেই জন্মান যায়। ইহা দ্বারাও বাঞ্জনাদি ঘ্রাণ 
করা যায়। কুলের সহিত বেধুয়া শাকের অন্ন রাধিলে তাহাও অতি সুতার হয়। 

টাপানটে, ডেঙ্গো, পাট শাক প্রভৃতিকে এক হিসাবে পটহার্ধ বল যাইতে পাৰে কিন্ত 



6 কফির আবাদ ২২৯ 
৪২০০৮ ০ ০ পর সিিছ এ, পি পা রি সওজ পতি এত লহ এ ৭১ ওর এপ এ পি এডি ওকি ৯ ০৮০ ০৩ চস এস লা শালি এসি এলো ঠসপিত পা পি পাত ৩ খরি ও ৩ টিপি এআ লী 

ইহাদিগকে সম্ভীর মধ্যে ধরাই ঠিক এবং ইহাদের সুগন্ধি মশালা তাপিকাভুক্ত ভুক্ত হওয়ার 
অধিকার দেখ! যায় না। পাট, পুঁই, নটে প্রভৃতি শাকের আলোচন! সনজী চাষ পুস্তক 
মাত্রেতেই আছে। 

কফির আবাদ 

গ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিন্ত 

ইতিহাস ও বিবরণ___কফি আজকাল অনেক স্থলে চায়ের স্থান অধিকার 
করিম্াছে এবং ইউরোপীযর়গণের মধ্যে বিশেষ আদরের সামগ্রা হইয়। দাড়াইয়াছে। 

প্রথম হাবশি দেশে ( আবিসিনিয়ায় ) ইহার আবাদ হইত। পরে সঞ্চদশ শতাবিতে 

“বাব বুদধান” নামক জনৈক মুসলমান তীর্থ যাত্রী মক! হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিবার 

সনয়ে কফি বৃক্ষ এদেশে প্রথম আনয়ন করেন। নিন্পকোটেন (15175501091) 

ভারত ভ্রমণ কালে দক্ষিণ ভারতে কফির আবাদের কোনও উল্লেখ করেন নাই। 

(১৫৭৬৯ )। কিন্তু ১৬৬৫-৬৯ খৃষ্টাব্দে টেভারনিয়ার (৮৮০:7167) মহীগুর 

রাজ ইহার আবাদের বিশদ বিবরণ লিখিয়। গিয়াছেন। উনবিংশ শতাবিতে বঙ্গদেশে 

আবাদের চেষ্টা করা হইয়ছিল কিন্তু লে চেষ্টা] তত ফলবতী হয় নাই। ১৮৬০ থৃঃ 

হইতে ইহার আবাদের উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা হইতে থাকে এবং কুর্গ মহীশুর 

ন্িবস্কুর ও মান্দ্রাজের সেভারি পর্বতে আবাদের ভূমি অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ 

করে। ১৮৯৬ খুঃ ৪৫* বর্গ মাইল ভূমির উপর ইহার আবাদ হয় এবং ১৯০৬ থৃষ্টাকে 

১২০ বর্গ মাইল ভূমি অনুব্বর বলিয়। পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার আবাদে প্রায় 

১২০১৯ সহস্র ব্যক্তি নিযুক্ত আছে । ১৯০৩-৪ সালে ৩২৫৯২,*০* পাউও কফি বিদেশে 

চালান গিয়াছে। এ সালে সর্বগুদ্ধ ১৩৭-লক্ষ টাকার কফি বিক্রয় হয়। ব্রেজিল 

হইতে অন্ন মূল্যের কফি ইউরোপে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হওয়াতে ভারতীয় ব্যবসায়ী- 

গণ কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। 

কফিরগাছি-_কফিগাছ উচ্চতায় ১ দশ হস্ত হইতে ১৪ চতুর্দশ হস্ত প্রমাণ 

হইয়। থাকে । কমল! লেবু বৃক্ষের স্তায় এক প্রকার শ্বেত পুশ্পে বৃক্ষটীকে ছাইয়৷ ফেলে, 
ফলগুলি চেরীর স্তার স্থপন্ক হইলে লাল বর্ণ ধারণ করে। ইহার ভিতরকার বীজ ছটা 



চার কষক-_অগ্রহারণ, কি | ১৬শ খণ্ড । 
২৫৯৬ তি বি পেস ওসি পি শন পোজ ভি এ সি গঃউি ৯, ৯ ৬7০৯ এ নু সি এ িটিপিত ৯৫ ৮২ ২ ভিলা সর্ট চিত তি ২ ১৩৯ তাস তি টনি তন তরী ৯১০ ক পি লেখি তে% শী তা পাছি ও ছিলি 

একত্র যুক্ত থাকে। বিভিন্ন জাতীয় কফির মধ্যে (0০898 চিনি জাতীয় 

গাছেরই অধিক আদর। কফির হিন্দিনাম “বান”, বাঙ্গালায় ইহার কোন বিশেষ নাম 

নাই; কারণ ইহ! এ দেশীয় ফল নহে। 

আবাদ- ২,০০০ হইতে ৫১০০০ ফীট উচ্চ পর্বতের ঢালু জমিতে কফির আবাদ 

সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । নাতিশিতোষ্ দেশে যথেষ্ট বৃষ্টির ভল পাইলে বৃক্ষগুলি খুৰ সতেজ 
হুয়। ভূমিতে যাহাতে জল না জমিয়া৷ থাকে তাহার যথাযথ বন্দোবস্ত করা উচিত। 

কফির আবাদের জগত মাটা বেশ গভীর এবং আদ্র হওয়া চাই। নূতন জঙ্গল কাটা 
ভূমিতে উক্ত গুণগুলি বর্তমান থাকাতে ইহার আবাদের জন্য উহা বড়ই স্বিধা জনক। 

বপনের জন্য, দশ বংসরের পুরাতন সতেজ বৃক্ষ হইতে, বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। 
ফেব্রুয়ারী মাসেই বপনের প্রশস্ত কাল। বীজ গুলিকে মাটার মধ্যে প্রোথিও করিয়া 

দিবার আবশ্তক হয় নাঃ ঘন ভারে ছড়াইয়। চট চাপা দিলেই বথেষ্ট হয়। ভূমি আদ্র 

থাকিলে শীঘ্র চারা বাহির হয়; এবং ইঞ্চি প্রমাণ হইলে নাশরিতে (যে ক্ষেত্রে বীন্ধ 

লালিত হয়) রোপণ করা হয়। নার্শারি কোন জলাশয়ের নিকট মনোনীত করিছে 

হয়। প্রথম অবস্থায় চারাগুলিকে রৌদ কিরণ হইতে রক্ষা করা আব্তক | এহ 

নিমিত্ত নাশারি কোর না৷ কোন ঘন প্র সন্পিনিষ্ট ছায়াযুক্ত বৃক্ষ তলে স্থাপন করিত হয়। 

এই স্থানের যুন্তিক। ৫ ফিটের অধিক প্রস্থে না হইলেই ভাল । তাত! মাটা উত্তমরূপে 

কধিত হওয়া চাই । চারাগুলিকে ৪ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিতে হম এবং শিয়ুমি 5 ভাবে 

জল নিঞ্চনর্ বাবস্থ। করা আনশ্তাক | চারাগুলিতে ুই চারিটী পর "দা দিলে বীজতলায় 

(369 1090) 'এ রোপণের বন্দেবস্ত করা আবশ্যক । তখন উহ!পিগতক ৯ ইঞ্চি হইতে 

১২ ইঞ্চি পৃথক রোপণ করিতে হয়। এই (রোপণ কামা মেধল! দিবসে করিলেই 

ভাল। এক বংসর পরে চারাগুলিকে ক্ষেত্রে পনের বন্দোবপ্ত করিত হথু। 

ডিসেম্বর মাঁসে বন কাটিয়া এবং আগাছ। ইতাদি পুড়াইয়া ভনিকে আবাদোপোযোগী 

করা হয়। কতক ছাই ভূমির উর্বতা বৃদ্ধির জন্ মাটার সহিত গিশাইয়া দেওয়া হই 

থাকে । বড় ঝড় বুক্ষগুলি ছায়ার প্রশ্য।শয় কাট] হয় না। ভুমি এইরূপে প্রস্থ 

হইলে ভাহাতে ছুই ফুট গভীর গণ্ত করা হয়। ভন্মধ্যস্ত মাটাকে গুড়া করিয়া চারা 

গুলিকে বসান হয়। সাধারণতঃ বুক্ষগুলি ৬ ছয় ফট হইতে ৮ আট দ্লীট অস্থর রোপণ 

রুরা হয়। থাকে । এই পার্থক্য ভূমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। 

নিড়ান-_বন কাটা হইলে ক্ষেতটি নিড়াইয়া দেওয়। 'আবগ্তক। চীরাগুলি 

যতদিন না পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততদিন মাটা মধ্যে মধ্যে কোদলাইরা দেওয়া আবশ্যক । প্রথম, 

বৎসর এক “একর, মাটী কোদলাইতে ও নিড়ান দিতে ১ মুদ্রা খরচ হয়। মাটী 

নরম না হইলে প্রতি ব্খসর এক হ্গ্ত গভীর কোদলা ইয়া পিলে অনেক গ্ুব্বি হয়। 



47৬ উপ চলী ভা তত ভা সিকী ডি ৬ ছি পাটি তাস কী সিন ভাটি পি ৯৩ ৮০০ এষ পি, 

৮ম সংখ্য।] কফির আবাদ ২৩১ 
শেপ 

সি সপ ৩ ৩৩ সিসি এ ৩৩ সাও, ছি ৯ এ পপ ২. লী ৯ বসা ০ পান কর 

যে সব স্থলে দধ্যে মধো ঝড় ডু হইবার সম্ভাবনা সে স্থলে চারা গুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত 

আড়াল দিবার প্রয়োজন । 

সাঁর- _প্রথমবার ফল হওয়ার পূর্ব পর্য্স্ত সার দিনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; 

গাছের পাত। এবং নানা আগাছ। পচিয়া সারের কাজ করে। স্থান বিশেষে কষকের 

(০7:9৭ 60) 5০1) বা মুত্তিকার প্রথম স্তর সার রূপে বাবহার করে কিন্তু অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই হাড়, গোবর, খইল ইত্যাদিই সার রূপে ব্যবহৃত হয়। বংদরের মধ্যে দুইবার 

সার দেওয়া হইয়া থাকে (১) প্রথম, ফল সংগ্রহ করিবার পরই (২) দ্বিতীয়, বর্ষায় 

বড় বৃষ্টির কয়েক দিবস পরে। 

শাখা এবং মস্তকচ্ছেদন-_--(700176 200 07001778 ) চারাগুলি ৪॥০ 

ফিট হইতে উচ্চতায় অধিক হুইলে উহাদের মস্তকগুলি কাটিরা ফেল। হইয়া থাকে । মস্তক 

ছেদনের প্রধান উদ্দেশ্য (১) প্রবল বাযুভরে ভাঙ্গিয়া -যাইতে না দেওয়া (২) এৰং 

কফি সংগ্রভের সুবিপা । ইহার আরও একটা সুবিধা এই বে ইহাতে চারাগুলি মেস্তকের 

দিকে) উচ্চতায় ন। বাড়িয়। শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। প্রশাখাগুলি শাখ! হইতে 

জোড়! জোড়! ইরা বাহির হইতে দেখা যায়। প্রধান কাণ্ডের অদ্ধ ফুটের মধ্যে এইরূপ 

প্রশাখা বাহির হইলে উঠা কাটিয়া ফেল! ভয় । ইহাতে বানু চলাচলের পথ রোধ হয় না। 

ইহার দ্বারা মার এই সুবিধা হয় যে উত্ত শক্তিটী বৃর্ষের কলেবর বন্ধনে নিয়োজিত না 

হইয়া কফলোতপাদনে নিনুক্ত হইয়া থাকে । কাণ্ডের ২1০ ফুটের মধ্যে সব ডাল কাটিয়া 

ফেলা হয়। 'অপ্রধান শাখা ল। প্রশাখাতে ফল ধরিলে উহ্থাকেও কাটিয়া ফেল! তয় । 

ফলাহসণ-_ রক্ষগুপিতে মার্চ মাসে (বাঙ্গালা ফাল্গুন ) ফল পাকতে আরস্ত 

করে। উত্তম চাঁণ। হইতে ন্বিতার বৎসরে ফল আশ। করা যায় । কিছ্কু তাহা সতগ্রহ করা 

হয় না। মুকুল অবগ্/তেই উহ্বাদিগকে বুন্থচাত করা হয়। তিন বংসরের বৃক্ষ হুইতে 

ফল "্ত্তান্ত অধিক হইলে উহাকে কম করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থ বতনরের পর হইতেই 

সম্পূর্ণ কল 'লাহবিভ হইয়া থাকে । অক্টোবর মাস কি নবেম্বর মাস হইতে আরস্ত করিয়া 
(বাঙলা 'আশ্বিন কা্তিক মাস ) জানুয়ারী ( পৌষ মাস) পধাস্থ ফল পাকে । সমস্ত কল 

গৃহীত হইলে বুক্ষষ্থলির শাখা প্রশাখা বাধিত দেওয়। হয়। ইহাতে ভূপতিত ফলগুলিকে 

অতি সহঙ্গে কুড়।ইয়! লওয়া যায় এবং সার দিবারও সুবিধা হয়। 

প্রস্ততকরণ ( ই 270.000100 ) সাধারণতঃ সুপক্ক কফিকে চেরী বলে। 

ফলের বভিঃস্ রসাল অংশকে শাস (111) ) এবং অভ্যন্তরস্থ ভাগকে 4১770) 

17১61) “পাচ্চমেন্ট' কহে।  ণচেরী” হইতে কফি প্রস্তুত করিতে গেলে এই সকল বিভিন্ন 

প্রক্রিয়ার সাহাযা লইতে হয়। (১) চয়ন ২) গাঁজন (৩) শুধীকরণ (৪) “ছাল' ছাঁড়ান 

€ 099117) ) ৫) পেষণ (৬) উৎকার । 
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ফল তোলার সঙ্গে সঙ্গে খোসা, ছাড়ান হয়।, পরে শুটগমিকে বেশ করিফা। 

গীজাইবার জন্ত ভিজাইয়! দেওয়। হয়। এক দিবল পরে যৌত করিয়া উহাকে বনে 
ডক কর! হয়। রৌদ্র শুকাইবার সময় বার বার শু'টিগুলিকে উপ্টাইয়! দিতে হয়। 
খুব শুক হইলে খোল! ছাড়াইয়! ফেলিরা! দেওয়া হুইয়! থাকে এবং পাখা! করিয়! খোসা- 
গুলিকে উড়াইয়৷ দিতে হয়। তখন পরিষ্কার কফি পড়িয়াথাকে । তখন ইহা! কৌটায় 
ভরির! বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়া! থাকে । প্রতি একারে সাধারণতঃ ৩০ হইন্ষে 
৪৯* চারি শত “পাউও্” কফি উৎপর্র হইয়। থাকে । সুগদ্ধি এবং জাকার হিসাবে কবির 

সুল্য নির্ধারিত হুইয়া থাকে । ১৯৪1৫ সালে সর্বগুদ্ধ ৩,৩০,২৭৭:/হনার (০৮) কফি 

বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। উহার মূল্য ১,৭৬, ৮,১৯৮ টাকা! নুষ্ধীরিত হইকসছে। 
গুণাগুণ । কফি-পানে নিদ্রার অল্পত! হয় এবং দেহ ও মন বেশ স্ফুত্তিতে থাকে । 

ইহা পানে অধিক কার্ধ্য করিবার শক্তি পাওয়া যার়। রেলে ভ্রমণকালে ইহা! সাধারণন্ত 
ব্যবন্ৃত হই! থাকে । কেহ কেহ চায়ের পরিবর্তে কফি ব্যবহার ফ্লরেন। তবে অধিক 

াত্র/র সেবন করিলে নান! কুফল ফলে। অল্প মাত্রায় ইহা অত্যান্ত উপকারী। ইহার 
আম্বাদও অত্যন্ত রসন! তৃপ্তিকর়। 

ভ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত 

সত্য সমাজে অর্থের সহিত সকল জ্রব্যেরই বিনিময় চলে, অর্থ হইলে সংসারের কোন 
ক্ষোন জিনিসের অভাব থাকে না। বিনিময়ে কাধ্যসৌকাধ্যার্থে অর্থ নিতান্ত সুবিধা 
জনক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রটে, কিস্ত আজ কাল জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য 

ধান্তাদি মহাধন অপেক্ষা'ও প্রয়োজ্ধন সাধক অর্থের আদর অধিক হইক্লাছে। তাহার এক- 
মাত্র কারণ সভ্যতার একঘেয়ে উন্নতি এবং সেই উন্নতির জন্ত ব্ধবততী পিপাসা। তাই 
আজ কাল আমাদের দেশের লোক সভ্যতার অভিমানে দে'র অভিমানী । তাই আমা 

দের পন্নীগ্রামের শক্তক্ষেত্র, খৌোচারণের মাঠ হইতে কৃষক সহরের কল কারখানায় দড়ি 

কাটিতেছে, চট বুনিতেছে, নলি গাকাইতেছে । আর পল্লীর লোঁক চাউ্ল কিনিয়া খাই- 

তেছে। আমর! তাই অনাবৃষ্টির বৎসরে আধপেটা খাই, অঙ্গের জন্ত কীদিস। ব্যাকুল হই 
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ও অনাহারে প্রাণ হারাই। বাবু হইব, সহরে থাকিব, নগদ টাকার ধুখ দেখিব, ইহাই 
নকলের ইচ্ছা, ফিস্ত অবোধ আমরা তাবিয়! দেখি না কাহার জন্ত টাকার আদর । টাক! 
খাইয়। পেট তরে না, টাক! পরিয়া অঙ্গ ঢাঁঞ্ষে না, সত্য ঘটে---“কড়িতে বাঘের ছুধ মিলে* 

কিন্ত অজন্মা হইলে কোথায় শন্ত মিলিবে। আমাদের দেশের প্রাীন মুনি খধিরাও 
স্ষিকাধ্যের যথার্থ সমাদর করিতেন, তাহারা স্বহস্তে তূমি কর্ষণ ও আপন আপন আশ্রমে 

বৃক্ষ লতাদি উৎপাদন কন্গিতেন, বিচিত্র তীর্থ স্থান কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মহারাজ 
কুরু স্বহ্ত্তে চাষ করিতেন, প্রাচীন ভরতে কৃষি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। ভারতের 

মৃত্তিকা! অতিশন্স উর্ধবরা, এখানকার মৃত্তিকাঞ্স বীজ নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ 

লতাদি উৎপন্ন করে, এজন্ভ বিদেশীয়েরা তারত ভূমিকে সমস্ত পৃথিনীর উদ্ান বলিয়া 
বর্ণন করেন, ভারতীয় আধধ্যগণ ভারতের সেই ঈখরদত্ব শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে 

জানিতেন, ক্ধিকার্ধ্যকে তাহার! ঘ্বণা করিয়া! চাধার কাজ বলিয়। উপেক্ষা করিতেন না, 
তাহাদের উদ্যমেই ভারত তৃমির স্বর্ণ প্রসবিনী নাম রক্ষা হইয়াছে। 

শহ্য সংগ্রহের জন্ই কষিকাধ্যের প্রয়োজন। সর্বাগ্রে জঠরঙ্ালা নিবারণের উপার, 
তবে সভ্যতা রক্ষার জন্য আয়োজন। যাহা না হইলে একদিনও জীবন রক্ষা হয় না, 

এনন সামগ্রী যে অভ্যাবশ্তকীপ্, তাহাতে আদ্ব সন্দেহ মাই। আমরা যে প্রভাত হইতে 

সন্ধ্য। পর্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করি, শরীরে সুখ নাই, অন্ুখ নাই, হাহা ধাধ। করিয়া! এই 
সংসারে থুরিয়া বেড়াই, পরের মন জোগাইয়! দশ টাকা! উপার্জন জন্ত আপনার ম্বাধীনতা- 
টূকু বিক্রয় করি, সে কেবল এককুক্টি অন্নের জন্য, প্রাণপ্রদ অতি আদরের অন্ন লাভ 

করিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে, কে ন! ইহার জন্ত দেহ মন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়! 

আমাদের শরীরের বদ্ধন, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্তই খাছের আবশ্তক। উৎকৃষ্ট 

খাদা গ্রহণ করিতে পারিলেই খান্য গ্রহণের প্রয়োজনীন্গতা সুসাধিত হুয়। উৎকৃষ্ট বা 
পুষ্টিকর খ/দ্যে শতকরা ২২ ভাগ সোরাজান থাক! দরকার । অন্নে অত্যধিক শ্বেত সার 

(শতকর! ৬৯ ভাগ ) এবং অত্যল পরিমাণ সোরাজান আছে বলিয়া, শুধু অন্ন খাইয়! 
জীবন ধারণ করা যান না। পক্ষান্তরে ডাইল মাত্রেই অত্যধিক সোরাজান থাকিলেও 

শ্বেতদারের অভাব আছে বলিয়।; কেবল ইহাতেও জীবন রক্ষা হয় না। ডাইল ও ভাত 
একত্রে আহার করিতে পান্গিলেই তাহ। পুষ্টিকর খাদ্য হয়। কারণ অন্নের সোন্লাজানের 

অভাব ডাইলের অত্যধিক সোরানানের দ্বারাই পুরণ ছুইয়৷ থাকে। ডাইলের পরিবর্তে 
অন্নের সহিত মাছ, মাংস, ছুগ্ধ, তরকারী ও নানাবিধ শাক সব্জী প্রভৃতি আহার করিয়াও 

জীবন ধারণ করিতে পার যা, উক্ত পদার্থ গুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সোবাজান আছে। 

এই সকলগুপি অপেক্ষা ডাইল সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ । আমাদের খাদ্যের মধ্যে ভাইলই 
প্রধান সোরাজানময় ম1ংসজনক খাদ্য। স্থতরাং ধান্ত, গম প্রভৃতির পর ইহাই আমাদের 

প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হুয়। অন্নহর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও বিহার দেশের একটা 
২৯ | 
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প্রধান চাষ । উত্ত ছুই স্থানই ইহার প্রচুর চাষ হইয়। খাকে, বঙ্গদেশে অরহরের চাষ 
খুব কমই হয়। 

বালুক! মিশ্রিত জমী কিন্ব। যে জমী বন্তার জলে ডুবিষ্। যাইতে পারে, এরূপ নিন 
ভূমি অরহকের চাষের পক্ষে উপনুক্ত নহে। অব্রহর জন্ত শুফ অথচ এটেল জনীই 
প্রস্ত। অবরহর গাছেন্ড গোড়ায় জল লান্সিলে গাছ মরিয়া! যায়। অরহরের গাছ জনের 
ও দুঃসহ শীতের কষ্ট সম্হ করিতে পারে না। নূতন উদ্যান প্রস্তত্ত করিবার জমীর 
চতুঃপার্খে ফে পথার কাট হয়, তাহার মাথার উপবে ছুই সারি ৰরিয়। অরুহর বীন্প 
বপন করিলে তাহাতে শম্ত ও বেড়াবু কাধ্য উভয়ই হয়। স্থানে স্থানে কৃষকেরা ইক্ষু, 

মূলা, তুলা, বেগুন লন্ক৷ 'ও অগ্ঠান্ত ফশলের জ্বমীতে অরহরের বেড়া দ্রেয়। অরহর গাছ 

লীপ্র বাড়ে ও সোজ| হইয়। উঠে কলিয়া, ইহ বেড়ার পক্ষে বিশেষ উ্পাযোগ্বী। বেড়ায় 

লাগান অরহরের গাছ ৩1৪ বৎসর বাচিয়া! থাকে এবং প্রতিরংসর শস্ভোতপাদন করে। 

অরহরের বেড়ার দ্বারা তিনটি বিষয়ে লাভবান হওয়া যায়, (১) বেড়া দেওয়া কাজ হয়, 

(২) ক্রমাগত ৪ বৎসর পধ্যন্ত মরহরের ভালই পাওয়া যায়, (৩) অরহরের দ্বারা 

ক্ষেত্রের উর্বররত! বুদ্ধি হয়। পূর্বে আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ( উচ্চ ভৃমীতে ) 

অরহরের বেড়া দেওয়া হইত্ব। কিন্তু বর্তমান সময়ে অরহর বৃক্ষেন্প উপকারিত। সম্বন্ধে 
লোকে অনভিজ্ঞ বলিয়াই এই প্রথাটা ক্রমশঃ কোপ পাইতেছে । 

শল্তোৎপ/দিকা শৃক্তি কমিয়া গেলেই চায়ীগণ ক্ষেত্রে অরহর বীজ বপন করিয়। 

থাকে । এজন বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের কুষকের। আশু ধান্তের সহৃত অবহর 

বীজ বপন করে। বিহার ও উর্র পশ্চিমাঞ্চলে জুয়ার ও বাজার সহিত বপন করে 

সুতরাং অনুহরের জন্ক পৃথক বাবস্থা! করিতে হুয় না। অনাবৃষ্টি হইলে অরহরের কোন 

ক্ষতি হয় না। - অরহূর গাছের মূল দীর্ঘ হয় ও মৃত্তিকার অনেক নিম়ে থাকে, ফেই 

নিয় প্রদেশ হইতেই রস ট্রানিয়। ল্ইঙ্সা বচিয়। থাকে । জীবন রক্ষার জন্য বৃষ্টির জোর 

বড় আবন্তক হয় না। 

অরহর ঢই প্রকার-_মাঁঘী ও চৈতালী ; প্রথন্ প্রকার অরহর মাঞ্ধ মাসে পাঁকে, এ 

জন্ত উহার নাম মাধী ; দ্বিতীয় প্রকার চৈত্র মাসে পাকে, এই জন্য উহার নাম চৈতালী। 

মাধীর ফুল হুলদে ও বেগুনি রং মিশ্রিত, টেতালী অরহরের ফুলের রং থাটা হলদে। 

উভয় প্রকার ড।ইলের বর্ণ ফুলের রূর্ণানুরূপই হুইয়৷ থাকে । অরহুরবে বীজ হইতে 

দ্াইল হয়। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকের! ডাইল ত্বাস্থিয় ছাতুও প্রস্তুত 

করে। উক্ত স্থান ষমূহে বুটের ছাতু অপেক্ষ! ইহার আদর বেশী। বহ্দেশে অরহরের 

ইঙু ব্যবহৃত হর নাঁ। অরুহরের গাছ জালাইবার পক্ষে উৎরষ্ট। ইহার কয়লাতে 

্াত্যুরুঈ বার্দ ও টিকে প্রস্তুত হয়ঃ এবং ছাই দ্বারা সাজিমাটার তুল্য কাপড় কাচ 

গর হয়। 
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জানি টি লস পাস পি, লেদ পি দি ২ পন্য পক্ষ পি ৩ পলিসি এ, এছ এটি পাটি স্টিল পনি কি পাখি পে তি লী পি ০ - লিল বির মতে কত আসি জা ভি সপ পি টি 

ৰ্পম কমিবার জঙ্ঠ 'অত্যলপ পরিমাণ বীজেরই জারাকার হয়।  বিধা প্রতি ছুই সের 

হইলেই যথেষ্ট। অন্ত ফসলের সঙ্গে অথন্থ। পাভগা করিয়া! ঘপন করিলে অর্ধসের ঝ 
খকসের বী্জেই চলে? অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রথত্ঘতঃ পতল কিয়! ধীদ ঘপন করাই উচিত 
'বিধা প্রতি ৩৪ মণ হইতে ৫1৬ ঈাণ পর্ীত্ত ফসঙ্জ হইতে পারে । এত অল্প পরিমাণ বীজ 
বপন করিয়৷ এত অধিক পরিমাণ ফসল আর কোন শশ্তেরই হয় না। বপন করিবার 

বীজ ভাল করিয়! শব।ছিয়া লইডে ছয়। কারণ বীজ স্ুপুষ্ট ও তাজা না হইলে, ভ্রমাগ্ড 
তিনবৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ফদলের আশ। কর! যায় না। মন্তর, বুটাির স্াত্ম অরহর গাছ 
একবার শন্ত গ্রসৰ করিগ্নাই গরিঙ্থ! যায় না। ফল পরিপকক হইলে তাহ! কবটিয়। পাল 

দিতে হয়, তৎপর শুক শুটি ফাটিতে আরম্ভ করিলে গরু দিয়া মাড়িয়। অথবা লাঠি ছারা 
ঠেঙ্গাইয়৷ বীজ বাহির করিতে হয়। শীল বাহির করিয়া যে গুলি পুষ্ট শু ভাজ! তাহা 
বপন করিবার জন্ত পৃথক রাখ! আবষ্তক, বগনের ত্বীজ রৌদ্র দিয়! ডাল রূপে গুফ করিয়! 

রাখিতে হয়? 

ঘৃত সংবেগে অরহ্ছরের ডাল গুস্বা্, পুষ্টিকর ও বায়ু নাশক। ইহাতে 
শরীরের বর্ণ ও লাবণ্য বুদ্ধি হয়। লাক্ষা পে।কা পালনের পক্ষে অরহর গাছ বিশেষ 

উপযোগী । লাঙ্গ! পোকা অরহর গাছে বেশ জন্মে। লাঙ্গা পোক! ত্বক 'ও রস খাইয়! 

ফেলিলেও তাহাতে অরহর গাছের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় না। লাক্ষা পোকার শরীর 
শনর্দত আগর গ্ঠায় রস্ত বর্ধ পদার্থ হইতে লা, পাতগালা, বাতীগালা, অলভ্তক ও বস্ত্রান্দি 

প্ঞ্জিত করিবার রং তৈয়ার হয়। সুতরাং অরহদ্ের সঠ্ত লাক্ষা পোকা পালন করিলে 

তদ্বার৷ বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। 

পরেশনাথ পাহাড়-_তোপ্টাচি-_«মিকৃমিক্ ঘাস” 
শ্রীউপেক্দ্রনাথ রাফচৌধুরী €পরেশনা পাহাড়) তোগপষ্টাচি । 

বাঙ্গালার গশ্চিম ছোটনাগপুর বিভাগ, এখন বিহার গবর্ণমেণ্টের অবীন। এই 
প্রদেশ ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্বত মালায় পরিশোভিত। স্বর» রৌপঢ লৌহ, অভ্র, 'পাথুরিয়া 
স্কয়ল! প্রভৃতি ধন রত্ব রাজিতে প্রকৃতির ধন ভাঙার পরিপুর্ণ করিয়। পাখিয়াছে? 
াঁনুষের জীবন রক্ষক স্বাস্থ এখানে চিরবিরাজিত। ছর্বার “ম্যালেরিয়া রাক্ষমী,» 
স্থানে প্রবেশ করিতে কদাচ সাহসী হয় নাই । পরেশনাথে জৈন ধর্মাবলম্ী মাড়োয়ারি 
জাতির আরাধ্য দেবতা *পরেশনাথ” বিরাজ করিতেছেন। অস্াচ্চ পর্বতোপন্থি 
তাহার মন্দির, তথায় তাহার নিত্যপুঞগার ব্যবস্থা আছে। স্থান অতি নি্জন এবং 
মনোরম। এই পর্বত উত্তর দক্ষিণে বহু্ুর পধ্যন্ত বিস্তৃত। পর্ধতগান্জে নানাবিধ 



২৩৬ কষক-- অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড। 

ওষধি লতা এবং স্বদৃড় শাল, তমাল, পিয়াল প্রভৃতি বিশাল তরুরাজিতে পরিশোভিত। 
পর্ধবতোপর উঠিবার একটা চক্রাক্ৃতি ঘুরান পিঁড়ি আছে। পাহাড়ের উপর একধারে 
গবর্ণমেণ্টের ডাক্ক বাংলা আছে। পরিদর্শকগণ প্রয়োজন মত সময় সময় তথায় যাইয়া 
বায়ু সেবনের জন্ত বাস করেন। তোপটাচি পরেশনাথ পাহাড়ের একট মৌজা 
এখানে একটী পুলিশ ছ্রেশন আছে । স্থানটি একাস্তে অবস্থিত ও অভ্রীব সুন্দর, পর্বত 
গাত্রোস্থুত একটি বর্শা হইতে স্ুবিমল বারি অনবরত ঝর ঝর ঝরিতেছে পশ্রাস্ত 
পথিক এবং এমনকি বন্ত পশুর। আনিয়াও ইহার নির্নল জল পান করে। ভাবুক 
পরিবাজকগণ পরেশনাথের এই 'অনির্বচনীয় নৈসর্গিক শোভা দর্শনে ভগবৎ ভক্তিতে 
বিমোহিত হইস্! পড়েন। তোপষাচিতে অনেক সময় ব্যান ভন্ুকের ভয় হয়। বর্তম।ন 
গ্রাওকর্ড রেল লাইনের উন্নতিশীল ধান্বাদ্ ষ্টেশন হইতে ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ অত্যুচ্চ 
গরেশনাথ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ কিন্বদস্তী আছে যে এক সময়, এই 
তোপর্ঠাচিতে সমগ্র সাওতাল জাতি সমবেত হইয়া কাড়, বা তীর এবং এক প্রকার 
দেশী কামান লইরা ইংরাজ্জের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তরগ্জ্সারে এই স্থানের 

“নাম তোপটাচি হইয়াছে। তোপটাচি হইতে বহুদূর ব্যাপিরা আর্ষেরিকান্ “চা, গাছ 
দেখা যায়। এই চায়ের পাতা! শুকাইরা "চা, প্রস্তত করিয়। পান কর্ন গিয়াছে, তাহাতে 
আপামী চায়ের স্তায়ই বোধ হয়। বর্ষাকালে এই স্থানের যেরূপ বুষ্ং আকার বিঙ্কা, 
চিচিঙ্গা এবং কুঁদ্রী দেখা গিয়াছে তেমন বৃহদাকার তরকারি ঘর কু্রপি দৃষ্ট হয় 
নাই। এই জায়গা সীাওতাল প্রধান স্থান। ইহারা অতীশয় সত্যবাদী, সরলচিত্ত এবং 
স্যায়বান জাতি। আর একটী আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এই পাঞ্ছীড়ের গায়ে অধিক 
উচ্চ স্থানে, শ্রেণীরদ্ধ ভাবে ছুই তিন জাতীয় কলার শত শত ঝাড় যেন কেহ বাগান 
করিয়। রাখিক্াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যাঁয় যে, ইহা কোন মনুষ্য কৃত নহে 
স্বভাব জাত । কলাও বিশেষ বড় ও মোটা নহে; তোপটাচিতে এখন যে কল! হয় 
ইহা কোন মন্ুয্যের ভোগা হইতে কেহ দেখে না । কেবল পাহাড়ের বানরেই ভক্ষণ 
করিয়া থাকে। সাঁওত্বালেরাও কখন পাড়িবার চেষ্টা করে ন। তবে কাদি ফলিবার 
বিরাম নাই। প্রান্কৃতিক অবস্থায় সব উদ্ভিদেরই ফল ছোট হয়। প্ররূতির উদ্দেগ্ঠ 
ংশ বৃদ্ধি করা। ঝড়, ঝঞ্চাবাত, বুগ্ি, প্রখর সুধ্যকর হইতে নিজ অঙ্গের 

কোমল অংশগুলি উদ্ভিদ আবরণ দ্বার] ঢাকিয়! রাখে। এই জন্য প্রকৃতি সঞ্জাত 
ফলে বীজের আধিক্য দেখা যায়। জন্ত জানয়ারে এই বীজপুর্ব ফলগুল 
আহারে বিরত নহে কিন্ত মানুষ সৌখিন হইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির পাঠশাল'য় 
পড়। শেষ বরিয় এখন যেন নূতন জীব হইয়৷ দীড়াইয়াছে সে ফলের 
বীজাধিক্য দেখিতে পারে না; ফলে অশনস আধিক্য তাহার অসহনীর, ছোট 
ফল সে আদৌ পহন্দ করে না, বন্ত গন্ধ ঘুঠাইগা স্ুম্বাহ সুগন্ধ ফলের সৃষ্টি করিতে 
চায়। বিশ্বামিত্রের স্থষ্টির মত্ব সে প্রকৃতির জল, মাটি, বীঙ্গ, লইয়৷ নূতন একট! কিছু 
গড়িয়া তুলিতে চায় এবং ক্রমান্বয়ে তাহাই হইতেছে। সকল উদ্ভিদের রীতিমত যদ্ধ 
ও পাইট হুইল ক্রমপঃ তাহাদের ফলা ভাবা হয়। রন্ত টেড়স ও বেগুণ হইতে দেব 

ভোগ্য বেগুণ টড়স জব্বিতেছে, বুনো! গাছ টমাটোর বীজ হইতে বৎসর ফলা ও বারমেসে 
রহ সুন্দর সুন্দর টয়াটোর জন্ম হুইয়াছে তাহার গণন! হয় না। বন্য শরিষ! হইতে 
শ:রষ! বংশের উন্নতি গু দেই রংশে কপির উদ্ভব হইয়াছে । ওলকচু ঘাহা ছু'লে হাত 
কুটকুট ও আাপ। করিত্ব তাহা এখন উপাদেয় খাস্ত। কয়টার নাম ব্বরিব মানুষ বহুতর 

টি এস এসসি সস এস এ এ ০ এপ এসিসিএ এত এর এ বা 



৮ম সংখ্যা।] ' - মিকৃমিক্ ঘাস। ২৩৭ 
রসি তি টস সস্বিদি 

উদ্ভিদের সংসর্গে আসিয়৷ তাহার্দিগকে নিজ মনষমত করিয়া লইয়াছে। মানুষে এখানকার 

কদলী ভক্ষণ করিতে প!রেনা পরেশনাথ পাহাড়ের উচ্চত! এবং পর্বত গাত্রের ছরারোহত্বও 

তাহার. একটি কারণ। সেই কণ্টকাকীর্ণ ছুরারোহ পর্বত গান্রে উঠিবারও কোন 

উপায় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও অনুমান'হয় ষে “অহিংসা পরমধন্্” জৈনের! বানর 
জাতির ভোগ্য বস্তু ক্দলী রাশি সাধারণ মানবকে লইবার পক্ষে বিশেষ বাধা 

জন্মাইয়া রাখিয়াছে, কারণ পরেশনাথ উহাদিগের দখলে এবং তীর্ঘস্থান। রী কলার 
ঝাড় সকল মাঘ মাস হইতে শুকাইয়৷ যায়। আবার বর্ধাগমে কচু গাছের ন্যায় 
গজাইয়া পর্বতগাত্র সবুঙ্গবর্ণে রঞ্জিত করিয়। তোলে । এই পাহাড়ের উপরে একপ্রকার 
লম্বা ঘাস দেখা যায় এই ঘাস খুব ভারসহ ? উহাকে সাওভালের! “মিক্ মিকৃ* ঘাস বলে। 
ইহা সাবুই ঘাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে অথব! সাবুই ঘাসের জাতি বিশেষ । উহা 
বর্ধাকালে পাহাড়কে ঢাকিয়! ফেলে এবং গরমকালে এককালীন উলু খড়ের ন্যায় 

গুকাইয়৷ যায়। আশ্বিন কার্তিক মাসে সাওতালী স্ত্রীলোকের! কাটিয়া আনিয়া নিকটস্থ 
পল্লীবাসীদের গো মহিষাদির খোরাকী জন্য অল্পমূল্যে বিক্রয্ন করে। আমি কয়েক 

গুছি আনিয়া, সিংভূমের জঙ্গল জাত, সাবাই ঘাষের সহিত মিলাইয়! দেখিয়াছি তাহাতে 
তৎসদৃশ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ইহা দ্বার এ দেনীয় লোকে দড়ি 
পাকাইয়া, শয়নের জন্য খাটিয়া বুনে, ঘর বাধে, কাছি প্রস্তত করে। ইহার টান সহত্ব 
গুণ অতি প্রবল। এই “মিক্ মিক্” ঘাষ নিশ্চয়ই সাবাই জাতীয় ঘাস, অতএব ইহার 
এরূপ সামান্তভাবে ব্যবহার না করিয়া, কাগল্জ প্রস্তুতের জন্ঠ, বাবহারে আনিলে, অধিক 

অর্থ ঘরে আপিতে পারে। মধ্য প্রদেশের পাহাড় ও জঙ্গলে, সাবাই ঘাস প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়, এং তথায় ইহার বেশ একটি কারবার চলিতেছে । সিংভূমের স্তায় পরেশ- 
নাথের পাহাড়ের “মিক্মিক্* বা সাবাই ঘাসের জম! লইয়া, যদি কেহ উহা কলিকাতা 
এবং বিদেশস্থ, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনার্ক, স্থুইডেন প্রভৃতি দেশীয় কাগজের কলে, এই ঘাস 

চালাল দেন, তাহ! হইলে, অনেক অথ পাওয়া যাইতে পারে । এইঘাস কাগজ প্রস্ততের 
একটি ভাল উপাদান ইহা বহুপরীক্ষা হ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে । ইহা মন হিসাবে 

বিক্রয় হয়। ভারত হইতে, বিদেশে ০৪৪ 2,96921%15 অর্থাৎ কাচা মাল, সরবরাহ 

কর! ভিন্ন, হুন্ষ শিল্প তৈয়ারী করিবার সমবেত চেষ্টা আমাদের নাই। এ দেশের শিল্প 

উন্নতির জন্ত রাজসরকার এবার বদ্ধপরিকর হইয়ছেন এবং রাজ সাহায্যই আমাদের 

প্রাণ । কথার অবতারণা অনেক হইয়াছে, আশ্বাসবাণীও অনেক শুনা যাইতেছে, 
এখন সেগুলি কার্ষ্যে পরিণত হুইলে তবে বুঝিব যে ভারতে নব যুগ আসিল। 
এতাবতকাল আমর! আশায় প্রাণধারণ করিয়াছি। আশার মুলোচ্ছেদ হহলে আমাদের 
প্রাণবাঘু উঠিয়া যাইবে। 



২৩৮ কষক- অগ্রহায়ণ) ১৩২২ [(১৬শ খণ্ড । 
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সাময়িক কৃষি-সংবাদ 
ওঞনটি৯০  ৫৯০০০৪্প 

বীজের ক্রন্ী পা্ট-_-এক্টণে পাঁট বীজের অধিক দাম হইগ্লীছে--মণ ১০৭ 

টাকা, ১৫২ টাক! মূল্যে পাঁট ধীজ বিষ্রুয় হয়! সরকারী ক্ষেত্রে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে 
€ষ এক একর জঙ্গিতে, বীজের জন্ত পাটেষ চাষ করিয়া! মোট ৩০/ মণ মী পাওনা! যায়। 
এই জমিতে একর প্রতি ১৪/ মণ করিয়া খৈলের সার দেওয়াই পর্য্যাপ্ত সার প্রয়োগ 
ধলিয়া৷ মনে হয়। পাটেয় আশেয় জন্য পাট চাধে লাভ অনেক ঘটে কিন্তু তাহাতে 
পরিশ্রম ও অর্থ ব্যন্ন অধিক, বীজের জন্ত পাট চাষেও লোকসান নাই । ভাল আশ 
গাইবার জন্ত পাটের বিসত আবাদ হইলে তবেই ভাঁপ পাট বীজ উৎপন্ন করায় লাভ 
আছে। ঘীজের জন্ত পাট চাষ কন্িলেগ সেই সকল গাছ হইতে আশ একেবারে 
পাওয়া যাইবে ন| এমন নহে । এই সকল গাছের অণশ কড়া হইয়া যায় এবং এই পার্ট 
গহস্থালীর মে টামুটি কাজ তিন্ন অন্ত ভাল কাজে লাগে না । কঃ সঃ। 

৪ র্ 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশম কীট-পালন শিক্ষা__রাজস্সাহী এবং বহরমপুর 
কীট-পালন-ক্ষেত্রে কীট-পালন শিক্ষা দিবার জন্ত ছুইটা বিদ্যালয় আ্লছে। এই ছুইটা 
বিগ্ভালয়ে ছাত্রদিগকে বৈশ্রানিক উপায়ে কীট-পালন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে! 
ছাত্রগণ সরকার হইতে মাসিক ৮২ টাক। বৃত্তি পাঁয়। শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র 
ভাণকে বহরমপুরের কীট-পালন ক্ষেত্রের গলু ঘরের আদর্শে ঘর প্রস্তুত করিবার জন্ত আড়াই 
শত টাকা মূলধন দেওয়া হয় এবং সেই ঘর তৈয়ান্ধ হইলে, যাহাতে তাহারা অন্ততঃ ছুই 
ঘংসর বৈজ্ঞ(নিক উপায়ে কীট পালন করিয়া বিশুদ্ধ বীজ বিক্রয় করে, এই উদ্দেশ্তে 
তাহাদিগকে কটি অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র 'ও সুতার জাল বিনামুল্যে প্রদান কর! হয়। 

রেশম-কীট-পালনে উৎসাহ্-_-মে সকল জেলায় রেশমের চাষ হইয়। থাকে) 

সেই সকল স্কানের কৃষি ও শিল্পপ্রদশনীত্ে এই বিভাগীর উৎকৃ্ গুটিনকল প্রদিত হর 
গ্রবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীদ্বার৷ অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বীজ পরীক্ষা ও কাশার করিবার জন্ত 
হতার জালের ব্যবহার কীট-পালকগণকে দেখান হইয়া থাকে । সেই সঙ্গে সময়ে সময়ে 
সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্যভাঁবে বল্কৃতাদ্বার৷ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীট-পালন 
করিবার পন্থাও বুঝাইয়! দেওয়া হয়। 

রেশন কীটের উন্নতিকল্পে নানা | অনুষ্ঠান-_ক) বিলাতী শু জাপানী 

টের সহিত বঙ্গের বিতির কীটের জোড় লাগাইঘ। পরীন্গার্থ নানাবিধ দয় স্লা বা 
শহরে গুটি উৎপাদন কর। হইতেছে । কয়েক প্রকার শঙ্গর গুটি হইতে সন্তোষজনক 
দ্কল পাওয়া গিয়াছে। আশা কর! যায়, এইরূপ শঙ্কর গুটি উৎপাদন দ্বারা ভবিষ্যতে 

দেশের ছূর্ধল গুটির অবস্থা উন্নত হইবে। ১৯১২ থৃষ্টাবের প্রারস্ত হইতে এই ঘিষয়ের 

গর্ীক্ষ! ও গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এখনও এই বিষয়ে কোন সিদ্ধাযত্ত 
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হিস এস্িা 

নিশ্চয়রূপে উপনীত, হওয়া যার নাই। এই সকল শঙ্কর গুটির বীজ এখনও কীট- 
রন বিক্রয় করা হয় না, তবে পরীক্ষা করিয়! দেখিবার জন্ত কেহ কেহ 

যায়। 

তুঁতের জমির সাঁর__(খ) হাড়ের গুড়! তুঁতের জমিতে সাররূপে ব্যবহার 
করিয়া অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু সাধারণতঃ পুফরিণীর পলি মাটাই 
সাররূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, কারণ ইহাই সহজ-প্রাপ্য, স্থলভ ও উতরুষ্ট সার! 

বিদেশীয় ভুত গাছ-_-(গ) ইটালী দেশীয় তত বৃক্ষের পাতা, শেষ খোলস্ 
ছাড়ার পর কীটকে থাওয়াইয়! বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়।ছে। কীটের এই শেষ 
অবস্থায় বদি সরস নরম পা খাইতে দেত্য়া হয়, তাহা হইলে তাহারা “রস” রোগে 
আক্রান্ত হয়। স্থৃতরাং এই অবস্থায় দেশী তু'ঁতের ঝাড় হইতে নরম পাতা না দিয়া, 
ইটালীর তুত বৃক্ষের পাতা খাওয়াইলে কীটগণ রসাগ্রস্ত হইতে পারে না। আর যদি 
অন্য কোন কারণে তাহাদের রস! হয় তাহা! হইলেও এই তু'ঁত বৃক্ষের পাতা খাওয়াইলে 
সেই রোগ নিবারণের রিশেষ উপায় হয়। এই কারণে প্রতি কীট-পালন-ক্ষেত্রে কতকগুলি 
ইটালী দেখায় তু'ত বৃক্ষ লাগাইয়া রাখা উচিত। 

রেশম চাষে বীজ পরির্তন আবশ্যক-_-গুটিগুলি অতিশয় সবল ও 
নিরোগ হইলেও ষদি এক বীজ হইতে এক স্থানে উপর্ষোপরি প্রতি বৎসর ক্রমাগত ফসল 
উৎপাদন করা যায়, তাহ! হইলে ২৩ বৎমর পরে, সেই বীক্জ রোগমুক্ত হওয়া সন্বেও, 

স্কানীর একরূপ জলবাত্বু ও আবহাওয়ার জন্য নিজীব ও দুর্বল হইয়। পড়ে । এইব্বপ 

দেখা গিয়াছে, যে এই সকল নিঙীব.ও দুর্বল কীটের “কট” রোগ হওয়। অনিবাধ্য । 

তখন কটা রোগের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষ। করিবার উপায় নাই । এই বিত্ব ও 

অন্তরায় দূরীকরণার্থ রেশম কুষি বিভাগ-বীজ বদল করিবার ব্যবস্থ' করিয়াছে। সেই জন্ঠ 

সরকারী কীট পালন ক্ষেত্রের বীজ সকল সময়ে বাৰহার না করিয়া, অন্যত্র হইতে ভাঁল 

বীজ আনীত হয়। পরে অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে রোগেমুক্ত 

কর! হয় এবং তাহ। হইতে কীট উৎপাদিত হইয়া থাকে। 

বগুড়। জেল ভিন্ন অন্থাত্র খটি দেশী ব! ছোট পলুর বীন্জ প্রায়ই পাওয়া যায় না। 

কারণ বগুড়ার লোকেরা! এখন পর্যান্তও নিস্তারি গুটির চাষ করে নাই। কেবলমাক্র 
ছোট পলুর দোয়ার বদল করিবার উদ্দেশ্যে বগুড়ায় সরকারী কীট-পালন-ক্ষেত্র স্থাপিত 

হইগ্লাছে এবং বর্তমান বর্ষ হইতে তথা কার ছোট পলু আনফন করিয়া! প্রত্যেক বন্দে 

সরকারী কাট-পালন-ক্ষেত্রে এক বন্দ মাত্র পালন করিয়া পরে 'সাধাবণকে বিক্রর 

কর! হইবে। 
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অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। 
- শা শী ীপীশিপেসপ্প শীত ৩৩ শা শশী ২ 

কৃষির বিবর্তণ 

আমাদের দেশের চীরিদিকের শশ্ত-শ্তামল ক্ষেত্র ও বাগান বাগিচাদি দেখিয়া 
অনেকেরই.হুয়ত মনে হয় যে কৃষি একটি চিরস্তন ব্যাপার, আবহমান ক্ষাল হইতে চলিয়! 
আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে এবং পৃথিবীর 'ইতিহাসের সহিত 

তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষির উদ্ভাবন! অতি অল্লদিনই হইয়াছে; এমন 
কি ইহা মানবজাতির অন্ভাদয়ের সমসামগ্বিকও নহে। পুরাকালের কথ! ছাড়িয়া দিলেও 
এখনও পৃথিবী পৃষ্ঠে মরু, অরণ্য, পর্বত ও জলাশয়বাসী এমন অনেক জাতি রহিয়াছে 
যাহার! জীবনধারণের জন্ত কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে না। মৃগয়৷ লব অথবা 
গৃহপালিত পণুপক্ষীর মাংস ও স্বতাবঙ্জাত তরু গুন্াদির ফল মূল প্রভৃতিই ইহাদের প্রধান 
অবলঘন। এতদ্দেশে স্বতঃ বিচরণশীল “বেদিয় নামক যে জাতি দৃষ্ট হইয়। থাকে 

উহারাও মানব সভ্যতার অকৃষক-অবস্থার সাক্ষ্য প্রদানকরে। 
বর্তমান যুগে মানবজাতির অস্তিত্ব অনেক পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর 

করিতেছে । কিন্ত মানব ইতিহাসে এমন সদয় ছিল যে সমাজের পক্ষে কৃষি অত্যাবশ্ত- 
কীয় বলিয়। বিবেচিত হইত না। যে তাতার, মোঙ্গল প্রভৃতি জাতির! মধ্য এসিয়া হইতে 
উদ্ভুত হইয়৷ প্রবল প্রতাপে তাৎকালিক প্রায় অর্ধভ।রত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল, 
তাহাদেরও প্রথম অবস্থায় কৃষি অজ্ঞাত বিষয় ছিল। তাহাদিগের ধন সম্পত্তির মধ্যে 

ছিল দিগন্ত-বিস্ৃত তৃগাচ্ছা্দিত প্রান্তর সমুহ ; অসংখ্য অর্ধবন্ত ঘোটক ঘোটকীর পাল 

এবং চিল (9129) বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যানী ॥ পঞ্জাবেয় উত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়! যখন 

তাহার! সুদুরব্যাপী শন্গপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ সন্দর্শণ করে, তখন তাহার! যে কিরূপ বিশ্ময়ে 

অভিত্ত হইয্থাছিল তাহা অনেক ইতিহাস পাঠকই, অবগত আছেন। 
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কৃষিকাধ্য প্রবর্তণের কারণ প্রধানতঃ দুইটি বলিয়া বোধ হয়__১মতঃ সর্ব ধিষয়ে 

জগতের আদিম প্রাচুর্যের ক্ষয় এবং ২য়তঃ বিচরণ বিলাসৈর পরিবর্ডে আমাদের নির্দি 

দেশ অথবা স্থানে স্থিতি প্রবণত। ॥ পৃথিবীর সর্বদৈশেই বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য মনুষ্যে্র হস্ডে 

ধ্যংস প্রাপ্ত্য হইয়াছে ; তাহারা ঘে অমিতপরিমাণে ফলমূল ও ঘষ্ জন্ত প্রভৃতি উৎপাদন 
করিত তাহাও আর আজকাল নাই। কাজেই রুজিম উপায়ে উদ্ভিজ্য দ্রব্যাদির বৃদ্ধি 

সাধন করিতে হুইয়াছে। এই কৃঞ্জিম উপায়ই কৃঁষি। কৃষির প্রচলন বিচরণশীল জাতি, 

গণের মধ্যেও আছে, কিন্তু তাহা অতি নিক্কষ্টপ্রকাবের। বাহার্দের একস্থানে স্থিতির 

কোন স্থিরতা নাই তাহারা ঘত্ীত্র পারে জমি হইতে ফসল ভুলিয়া লইতে চায়। সেই 

জন্তই দেখিতে পাওয়। যায় যে "গুজর, প্রভৃতি বন্তজাতির! পর্বত গাণ্রে খানিকটা জঙ্গি 

পোড়াইয়। তাহ।তে শীগ্র-পরিপন্কনীল কোন প্রকার শহ্য ছিটাইয়৷ দেয় এবং জলবান্ুর 

প্রকোপ অধিক হওয়ার পূর্বেই উহ! সংগ্রহ করিয়া লইয়া উক্ত স্থান হইতে প্রস্থান করে। 

সভাতার উন্নতির সহিত মানব ক্রমশঃ এক স্থানে পুঞ্জ পরিবারানি ও আত্মীয় স্বজন লইয়! 

সমাজ বন্ধন করিয়া! থাকিতে শিখিয়াছে। সেরূপ অবস্থায় আর ইতস্তত পরিভ্রনণ 

সম্ভবপর নয়; স্থুতরাং উদ্ভিদ ও ক্ষেত্র নির্বাটন করিয়া ধাহাতে স্বীয় আবাসভুমির নিকট 

আহার্ধ্য পাওয়! ধায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । 

মানবঞ্জাতির দেশদেশাভ্তরে বিচরণের সহিত কৃষির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বহিয়াছে তাহ! 

প্রধান প্রধান খাগ্ঘশন্ত ও ফল মুলাদিক ইতিহাস আলোচন! করিলে সহজেই বুঝিতে পার! 

ধায়। পরোক্ষ, জগতে কষির সহিত ভূগোলের সম্পর্কও সামান্ত নহে। শুহাবাসী 

আদিম মনুষ্য যদি বর্তমান যুগে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিক। দেখিত, তাহ! হুইলে পৃথিবী 

পৃষ্ঠে যে অনীম পরিবর্তন সমূহ সাধিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া! সে চমত্কৃত হইপ্জ। ধাইত। 

এই সমুদয় পরিবর্তণে মানবের হস্ত সর্বত্রই দেখিতে পাওয়। যায়। বিশেষ বিশেষ জাতি 

ধন ও যশের লোতে দিষ্থিপ্য়ে বহির্গত হইয়া শুধূই যে রাজনৈতিক জগতের সীম। পরি- 

বর্ণ করিয়াছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে উহারা ধিশেধ বিশেষ উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর 

তৌগলিক অবস্থানেরও € 93০9০৪72108] 01501178007) বহুল্য ঘিপধ্যয় সাধন 

করিয়াছে। 

কতিপয় স্থাল নৈসর্নিক কার্যে মানধের হস্তক্ষেপ ফেবল ধ্বংসেরই কারণ হইয়া 
ঈীড়াইয়াছে-_যথ। অরণাবিনাশ। অরণ্য বিনষ্ট হইমা ধাওয়ায়, নদীর উগ্ভাম তরঙ্গে, 

প্রবল বন্ত।য়, প্রচণ্ড হৃর্ষ্যোত্তাপে, ও অবাধ ঝড় বৃষ্টিতে এক এক দেশ মরুভূমিতে পর্সিগত 

হইয়াছে । শুধু যে বন গিয়াছে তাহ নহে, ঘে মৃত্তিকার উপর বন অবস্থিত ছিল তাহাও 

চলিয়। গিরাছে। তারতের পঞ্চনদ প্রদেশ ইহার প্্রন্ষ্ট উদ্দাহরণ। চিরকালই বে 

উত্তর পঞ্জাবে বিশাল শুষ্ক প্রান্তর ও প্রায় নগ্ন পর্বতমাল! -বিরাজমান ছিল না তাহার 

যথেষ্ট ্রতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রহিয়াছে । অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদন, পর্বতগাত্র 
৩৩ 



২৪২ কৃষক-অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
চা পরিসর সসস্ইিএলা০্ছ ০৯ স্উ এছ সিসির, অর” আন্টি 

দাহন ও মন্থয্যের সহচর পশ্থাদি অবাধ চারণে বহু পুরাকালে উক্ত দেশের এইরূপ অবস্থা 
পাড়াইয়৷ ছিল এবং এতদিন সেইরূপ চলিয়! আসিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ 
কাল গঙ্গ৷ ও বমুনার ক্যানাল সমূখ্র প্রভাবে পগ্জাবের পুরাতন শ্রশ্বর্ধ্য আবার ফিরিয়া 
আসিতেছে । ৃ 

সুতরাং দেখা যাইতেত্ছে যে মানবের হস্তক্ষেপে কৃষির ধবংস ও পুনকুন্ধার উভয় কার্ধ্যই 
হইতেছে । মোটের মাথায় বোধ হয় পুরঃ প্রতিষ্ঠা অথবা! নব প্রবর্তণই অধিক পরিমাণে 

হইতেছে । কারণ ক্কষিকার্ধ্য মানবের স্থসভ্য অবস্থার নিত্য সহচর। মানুষ যতই এক 
হইতে অন্ত স্থানে গমন করিয়াছে ততই তাহার আহার্যয উদ্ভিদার্দি ও গৃহপালিত পণুপক্ষী 
প্রতি সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছে । কিন্তু সভ্যতার আদিম অবস্থায়-ক্লাহ্ষের পরিভ্রমণের 
এবং তৎসঙ্গে রুধিকার্ধয বিস্তারের কয়েকটি গুরুতর প্রতি বন্ধক ছিল। যখন মানব 
উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে নাই, শিল্প ও বিজ্ঞানের যখন আবিষ্ঠাব হয় নাই-_বে, 
সময়ে পর্বত, মরু, অরণা ও বেগবতী। নদী প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক প্রতিবদ্ধক সমুহ তাহাকে 

বিশেষ বিশেষ দেশে অথবা অঞ্চলে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। ভারতে বনজাতি, ধর্ম ও 

আচার ব্যবহার দৃষ্ট হইবার অন্থতম কারণ এই যে বু দিবস হইতে উসসগিক বাধ বিশ্ব 
প্রভৃতির অন্ত বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যে সামাস্ত মাত্রই পরিচয় ছিল। বর্তমান সময় 
কাঁশ্ীর হইতে কুমীরিকা অন্তরীপ এবং কলিকাত! হইতে কারাটি অনায়াসে যাতায়াত 

কর! যায়। কিস্ত এক শতাব্দী পূর্বে এইরূপে ভারতের একপ্রান্ত হইছে অপর প্রান্তে গমন 
করা যে কত কষ্ট সাধ্য ছিল তাহা বল! বাহুল্য, মাত্র__এমন কি জবা বিশেষে উহ! 

আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা তাহা৷ বল! যায় না। বিংশ শতাব্দীতে পর্ধতগর্ভ ভেদ করিয়া, 

কিম্ব! উহা! অতিক্রম করিয়! রেলগাঁড়ি চলিয়াছে, বায়বীয় রেল অথবা! রজ্জুপথের সাহায্যে 

পর্বত শৃঙ্গন্থ দেশ সমুহের দ্রব্যাদি সমতলম্থ দেশের সহিত আদান প্রদান হইতেছে। 

স্বতরাং পর্বত আর মানব সমাজ প্রসারে বাথ! দিতে পারিতেছে না। মরুও মানবের 

বুদ্ধি কৌণলের নিকট পরাস্ত হুইয়াছে। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে, আফ্রিকার, 
মেসৌপোটোমিয়ায় এবং ভারতের স্থানে স্থানে উপযুক্ত উদ্ভিদ রোপণ, প্ত্ক চাষ, বসতি 

স্থাপন, জলাশয়, কৃপ ও খাল ধোদন প্রতৃতির ছার! অনেক জমি মরুর করাল কবল হইতে 
উদ্ধার কর! হইয়াছে । আক্রিকার সাহার! মরুর প্রায় ৩০ বর্গ মাইল ক্ষেত্র আকাল 
নব ও পথাদির আহীর্ধ্য উৎপাদন করিতেছে । পর্বত ও মরার স্তায় অরণা ও নদী 

সমূহও বর্তমান সময় মন্ুযযের ষথেচ্ছা বৃদ্ধি রুদ্ধ করিতে পারে না। এ সমস্ত অতিক্রম 

ফরিয়া মন্ুধা ও কৃষি দেশ বিদেশে ছড়াইয়! পড়িতেছে। 
বস্ততঃ পূর্বে যে সমুদয় ভৌগলিক সীম! ছিল, এখনও অধিকাংশ স্থলে সে সকল 

বিরাজনান থাকিলেও তাহাদের আর সে পুরাতন অর্থ নাই। পাথুরিযা কয়লা, তৈল, 
ইন্ধন ও তাড়িত শক্তি পূর্বতন সীম। সমূহ খবংস করিয়। দিয়াছে । তাহার উপর আবাবার 



৮ম সংখ্যা । কুষির বিবর্তণ ২৪৩ 
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মানবের কৌশলে পৃথিবীর মহাদেশ ও সমুদ্র সমুহের পারস্পরিক অতীত সম্বন্ধ অপ্তহিত 
হইয়াছে। হুইটি উদাহরণে ইহা ম্পঠ্টই বুঝিতে পার! যায়_যথা সুয়েজ ও পানামা 
ক্যানাল। এই হুইটি ক্যানালের প্রাহূর্ভাবে যে জগতের বাণিজ্য প্রভৃততাবে পরিবর্তিত 
হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বলা অনাবশ্যক। বস্ততঃ বিশ্ঞানের উন্নতির সহিত ক্কষিকাধ্য 
প্রচারের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা! একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পার! যায়। 
মানবের ইতিহাসে পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইবার আগে কৃষি নিতান্তই 
স্থানীয় ব্যাপার ছিল। এফ দেশের ফসল তদ্দেশেই ব্যবহৃত হইত এবং এমন কি 

অতিরিক্ত হইলে নষ্টও হুইয়৷ ধাইত। যে সকল দেশে অধিক পন্লিমাণ উর্ধর জমি 
রহিয়াছে সে সকল জমিও অন।বশ্যক বোধে অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। এখন আৰ 

তাহা হয় না। এখন পৃথিবীর যাবতীয্ন বড় বড় ব্যবসায়ের স্থান জল অথব! স্থল পথে 

পরম্পর.সংযুক্ত । . পৃথিবীর জন্ঠ পাট বঙ্গদেশে উৎপাদিত হয়। ভারতের ভুলা, গোধুম, 
তৈলবী্জ প্রতৃতি সর্বত্রই রপ্তানী হয়। ইংলগ্ডের আহার্য গোধুমের উৎপত্তি স্থান রুষিয়া, 
অস্ত্রেলিয়া ও আমেরিক1। ফ্রান্দের নিত্য ব্যবহাধ্য শাকশব্জী আক্রিকার উত্তরভাগ 

হইতে আইসে। এই পমস্ত বিষয় ভাবিলে বুঝিতে পারা যায়__-কৃষির বহুল প্রচারে 

বিজ্ঞান যতদুর সাহায্য প্রদান করিয়াছে এমন আর কোন কারণেই করে নাই। 
আনরা পূর্কেব বলিয়াছি মানবের দেশ দেশাস্তর গমনাগমনের .সহিত উদ্ভিদ ও 

পশ্ব দিও গমন করিয়াছে। বারু, জল ও বন্ত জীব জস্তগণের দ্বারাও উদ্ভিদের প্রদার 
হর বটে, কিন্ত নানবের আহার্যযোপমোগী যে সকল তরুগুল্সাদি আমরা সচরাচর দেখিতে 

পাই তাহ। প্রধানতঃ মনুযোর দ্বারাই স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত। এইরূপ না হইলে 

কবিজাত দ্রব্যের মধ্যে এত বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত না। আমাদের দেশে 

সচরাচর বে সমস্ত ফসল উৎপাদিত হয় তাহার মধ্যে কতিপর এইরূপে বিদশ হইতে 

আনীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তামাক, আলু, বিলাঁতী বেগুন, বিলাতী কুমড়া, কপি, বিলাতী 

আনড়া, আনারস, পেপে প্রভৃতির নাম করিতে পারা যার়। নিত্য ব্যবহারে ইছাদের 
নুতদত্ব চলিয়া যায় এবং কিছু কাল পরে লোকে মনে করে যে এই সমস্ত ফসল চিরকালই 
এতদ্দেশে জন্মিয়। আসিতেছে । কিন্তু তাহা হইলেও কৃষি প্রসারে ইহাদের কাধ্যকারিত। 

লোপ পায় না। নূতন সভ্যতার সংঘর্ষণে, দেশ পরিবর্তণে এবং মানব কর্তৃক প্রাকৃতিক 
অবস্থার রূপাস্তরে কৃষি সর্বত্রই পরিবস্তিত, পরিবদ্ধিত ও বৈচিত্রময় হইয়া থাকে । হার 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না। বঙ্গ, বিহার ও উড়িন্যার রেল অথবা 

ট্রিমার হইতে দুরে অবস্থিত গ্রামাদির কৃষির উপর লক্ষ্য রাখিলেই তাহ! দেখিতে পাওয়া 

যাইবে। পূর্বে যে সমস্ত জমিতে একমাত্র ধান ফসল ছিল এখন সে স্থানে অবস্থাভেদে, 
পাট, আলু, তামাক, চিনার বাদাম প্রভৃতির চাষ প্রবর্তন হইতেছে। নূতন নূতন শাক 

শব্জীর পরিসর সহর তল! হইতে ক্রমশঃ পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। 



২৪৪ কুধক- অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
জাল ২৮ ১৯৫ সা সানি ছি পাসি৫ ১৬ 2 সিসি তস্ি পাস সস ই অঅ ০৯ স্তর সি ২০, পাস ৬ এ সি ৬ সপ সিতা সিস্টার পি ইতি ৯ ৬ পাত এ খাসি জা পেস 

এইরূপে' ক ক্ষুদ্র গ্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যে যাহ! দেখ! যায় দেশ ও মহাদেশের মধ্যেও 
তাহাই দেখিতে পাওয়৷ যায় । আদিম মানবের গৃহ প্রাঙ্গনস্থিত ছুই চারিট! গাছ হইতে 
এখন কর্ধিত উদ্ছিদাদি যে পৃথিবী পৃষ্ঠে কোটি কোটি বিঘা জমি অধিকার করিতেছে 
সাহার মূলে আর কিছুই নহে-ম্কেবল মানবের প্ররুতি জয়ের চেষ্টা । 

পত্রাদি 
০ 

ছাড়ের গুড়া মিহি ও মোটা__ 
শ্রীযুত যতীন্ত্রনারায়ণ মিশ্র- হরিশন্ত্রপুর পোঃ। 

প্রশ্ন-ণ্হাড়ের গু'ড়া”-লক্কষি বিষয়ক কোন পুস্তকে দেখিরাছিলাম হাড়ের গুড়া 

সুই প্রকার অবস্থার বিক্রয় হয়। (১) ধুলির স্টায় অতি হুক্ম গুড়া ও (২) ছোট ছোট 
দান! বিশিষ্ট (0:55681) গুঁড়া । জমিতে কোনটার (প্রয়োগে অধিক লাভবান হওয়া 
যায়, উহাদের দোষগুণ সম্মন্ধে জানিতে ইচ্ছ। করি। যেমন আজকাল অন্ান্ত জিনিষে 
ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে সেইরূপ ইহাতেও ভেজাল দেওয়া হয় কি না অর্থাৎ কেহ 

ইহাতে ধুলি অথবা! অন্ত প্রকার জিনিষ মিশাইয়া বিক্রয় করিতে পারে কি না? উহার 

উৎকৃষ্ট, অপরষ্ট প্রভৃতি শ্রেণী বিভ্তাগ আছে কি না, খকিলে কোন শ্রেণীর গু'ড়া 

উৎকৃষ্ট । 

উত্তর--+মিহি হাড়ের গু'ড়] মাটির রসে গবিয়! গীপ্র কার্যকরী হয় এই জন্ত মোট! 
অপেক্ষ মিহি হাড়ের গুড়া গ্রয়োগ্নে আশুফল পাওয়। যায়। 

অন্ত জিনিষের মত ইহাতেও ভেজাল চলে। কিন্ত মোট! দান অপেক্ষ৷ মিহি 

গড়াতে অধিক ভেজাবের আশঙ্কা ] ্ 
প্রশ্ন_ হাড়ের গু'ড়ার দর--বঙ্গীয় কি বিভাগ হইতে প্রদত্ত প্হাড়ের গুঁড়া 

সার” নামক পুস্তিকায় ( ১৩২০১৩২৯ সাল) “উহার মুল্য সাধারণতঃ তিন টাক! মণ 

হিসাবে” লেগ্না আহে এরং ঢাকা মৈমনষিং প্রভৃতি জেলার বছ কুষক এ দরে ক্রয় 
করিয়াছে কিন্ত আপনাদের উহার মৃ্য প্রতি ষখ ৫২ পাঁচ টাকা নির্ধারণ করিয়াছেন, 

)পনাদের গড়ার এত ত্বধিক মুল্য হওয়ার ক্লারণ কি? 
উত্তর--এখন হাড়ের গুঁড়ার দূর চড়িয়াছে। ৩২ টাকা মণ পাওয়া! অসন্ভব। 

ডর যাদ গাণমেন্ট কৃষিবিভাগ সস্তায় খরিদ করিয়া তাহার উপর কোন খরচ না 



পম সংখ্যা |] .. পত্রার্দি, ২৪৫ 
সস্িইউটি সি গিট অন উল উল এি লি৬ 4 ছি এরি ৬৬ 

চাপাইয়া চাষীদিগকে 'সন্তাঁয় বিক্রয় করেন তবে সে শ্বতন্্র কথা। সম্ভবতঃ পরীক্ষার্থ 
এরূপ বিতরণ স্ময় চাষীর! ৩২ টাক! মণ দরে হাঁড়েপ গু'ড়া পাইয়াছে। কিন্তু ব্যবসাদার 

এ দরে সরবরাহ করিতে পারিবে না। ব্যবসাদার সম্ভয় দিলে জাঁনিবেন যে তাহাতে 

ভেজাল আছে। 
প্রশ্ন__প্লানেট জুনিয়ার হে” উহার ব্যবহার প্রণালী কি উপায়ে শিক্ষা করা 

যাইবে? 

উত্তর-্প্লানেট স্কুনিয়ার হো! চালান আদৌ কঠিন নহে, সামান্ত চেষ্টাতে যে সে 
চালাইতে পারে। একখানি প্লানেট জুনিয়ার হো আনাইয়। তাহার বিভিন্ন অংশ স্কু, 
পেরেক দ্বারা আটিয়া লইয়৷ হাতে টেলিয়! ব৷ বলদ দ্বার! টানাইয়! চালন যায়। 

প্রশ্ন_পাথুরে কয়লার ছাই আলুর জমিতে দেওয়া! বাইতে পারে কিনা? কাঠের 
ছাই ও পাথুরে কয়লার ছাই এই দুইটার মধ্যে কোন্টীতে পটানের ভাগ অধিক মাত্রা 
আছে, এবং মোটের উপর কোনটা অধিকতর উংকষ্ট সার ? আলুর জমিতে কয়ল! চালিয়া 

ছাই দিতে হইবে, কি করল! সমেত দিলেও চলিবে, কয়লা সমেত ছাই দিলে কি 
অনিষ্ট হইতে পারে? 

উত্তর-_পাথুরে কমলার ছ।ইয়ে পটাসের ভাগ কম। কাঠের ছাই, গোময়ের ছাই, 
কলার পাতার ও খোলার ছাই তদপেক্গ। উংকৃষ্ট | ছই হইতে কয়ল। বাছিয়। লইয়। সেই 

ছাই ক্ষেতে দেওয়া কর্তব্য । ছায়ের সহিত অন্ন বিস্তর কয়ল! থাকিলেও ক্ষতি নাই বরং 
লাভ আছে। 

লন বা ঘাস মাঠ প্রস্তত-__ 
শ্্যুত শ্রনাথ সিংহ-_মধ্য শ্রীরামপুর | 

প্রশ্ন-__একটি ঘাস মাট প্রস্তত করিতে বার বার চেষ্টা করিতেছি-_কিন্কু মাঠটি ঠিক 

মনোমত হইতেছে না, ঘাস মাঠ প্রন্ততের মোটামুটি একট। কি জানিতে পারিলে 

বিশেষ উপকার হয়। 

উত্তর--যে জমিতে ঘ(স মাঠ করিবেন দেটিকে আখিন কান্তিক মাসে কয়েকবার 

উত্তদক্ূপে চবিতে হইবে । আগাছা ব! অন্ত ঘাষের শিকড়, গেড়।, টিল, ঢেলা, খোল!, 

কর প্রভৃতি উত্তমরূপে বাছিয়। ফেলিয়া! মাটি ধুলিবৎ করিয়! ফেলিতে হুইবে। এই 

চা মাটির উপর একর প্রতি তিন শত ঝুড়ি অর্থাৎ ১৫ মণ গোয়ালের সার ছড়াইয়! 
পুনরায় একবার লাঙ্গল মই দিগনা মাট চৌরাস করিয়। ফেলিতে হইবে। এইবার এই 
মমতল মাটতে ভারি রোলার চালাইর়। মাটি চাপিরু। বসাইর়া দেওয়। আবঠ্ভক.। 

অতঃপর মাটির উপর ভাগে পাকনাটি র্ণ ও খোমর চূর্ণ চাল্ন! দ্বার! ছাকিয়। লইয়া! 
উার উপর সামান্ত মাত্রায় পতল! করিয়। ছড়াইতে হয় এবং একবার হাত আ'চড়। দ্বার 



২৪৩৬ কষক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২২  ১৬শ খণ্ড । 
০৮০৬৬ ০০ শাহি পোস্ছি এ -_লিপনিসলিন, 

মাটির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ মাত্রায় খুলিয়া লইয়া তাহার উপর বীজ বপন করিতে হইবে। 
বীজ বপনের পর মাটি আবার রোলার চালাইয়া চাপিয়৷ লওয়! কর্তব্য হুইয়৷ পড়ে নতুঝ 
বীজের সহিত মাটির নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হস না। বীজ হউক বা অন্ত কিছুই হউক 
ভাসা ভাসা কোন কাজই হয় না অন্তরে অন্তরে মিলন ও মিশ খাওয়া আবশ্তক। এই ত 
গেল বীজ ছড়াইয়। লন প্রস্ততের কখা। ছুূর্বা ঘাস বসাইতে হুইলে হয় শিকড় সমেত 
ছর্বা ঘাষ বিচালী কাট। বটি দ্বারা অথব! কল দ্বার! কুচাইয়! লইয়! বীঞ্জ ছড়াইবার মত; 

ছড়াইয়। কাজ স্ুুসম্পন্ন করিতে হয় অথব! ধান রোয়ার মত নিড়ানি দ্বার) শিকড়যুত্ত 

ছোট ছোট ঘাষের গুচ্ছ বর্সাইতে হয়। মাটি চাপিয়। দেওয়া অপরাপর কাধ্য 

একই প্রকার। বীজ ছড়াইয় ব! ঘাষ বসাইয় সরু সরু ছিদ্রযুক্ত বৌম! সাহার্ষে ক্ষেতে 

জল ছিটাইতে হয়। বড় মাট হইলে কাখিস্ প|ইপ দ্বার জল ছিটানই স্থবিধা। কিন্ত 
তাহার নলের মুখে বোদার মুখ পরাইয়৷ লইবার ব্যবস্থা করা চাই ্রতুবা মোটা ধারে 
জল পড়িলে মাটি কাটিয়া স্থানে স্থানে গর্ভ হইয়া ফাইবে। 

লন তৈয়ারি করিবার জন্ত নানা প্রকার নরম ঘাষের বীজ পাওয়াযাক ২* ১৫২০ ফিট 

অর্থাৎ ৪০* বর্গফিটের জন্ত এক পাউও বীজের আবশ্তক | যদি ঘাস বসান হয় তবে 

তাহার সার! নিজেই ঠিক করিতে পারিবেন। 

নাইট্রেট অব লাইম-_. 
শ্রীযুত হরিনায়ায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার, _বর্দমান। 

্রশ্ন-_আনু? ইক্ষু, আনারস এবং পিয়ারা প্রভৃতি ফলের ৰাগানে কি পরিমাণে 
উক্ত সার প্রয়োগ কর! কর্তব্য ? 

উত্তর- আলু ও ইক্ষু কিম্বা ফলের গাছের জন্ত নাইট্রোজেন সার অপেক্ষা! পটাস ও 
ধণ্ষরিক অক্গ্রধান সারের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় আৰগ্তক। স্থুলতঃ এইরূপ সারের 
উপাদান ২ ভাগ পটাস, ২ ভাগ ফক্ষরিক অল্প এবং ১ ভাগ নাইট্রজেন। 

নাইট্রেট "অব লাইম, নাইট্রোজেন প্রধান সার। ইহাতে চুণও আছে। ইহাতে 
ক্যালসিয়াম সালফেট ও পোটাসিয়াম নাইট্রেট সম পরিমাণে মিশ্রিত আছে। ফম্ষরাস 
ও পটীসের স্ঠায় চুণ”ও বৃক্ষ লতার ও শশ্তের ফুল ধারণের শক্তি প্রদান করে এবং ইহা 
প্রয়োগে শন্ত শীত পরিপক হয়। দ্তরাং নাইট্রেটু অব লাইম প্রয়োগে সমকালে 
নাইট্রোজেন ও চুণ প্রদানের কার্য হয়। ইহ! খুব তেজস্কর, সাধারণতঃ এই সার প্রন 
বিঘায় ১ মণ যথেষ্ট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফক্ষরাস সারের জন্য ২ মণ হাড় চূর্ণ এবং ২ মণ 
কলাপাতার কিস্বা ঘু'টের ছাই ( গোময় তন্ন ) প্রদান কর! আবশ্তক। ফলের বাগানে 

সমুদয় ক্ষেতে সার ন! ছড়াইয়! প্রত্যেক গাছের গোড়া দিলেই চলে। নারিকেল গাছে 
০সারা' সারের (10566 ০৫180) মাত্রা কিছু অধিক হইলে ভাল হয়। 
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প্রশ্ন-_নৃতন গাছে এই সার দেওয়া যায় কিনা? 
... উত্তর--নৃতন গ্রাছে দিবার ৫কান বাধ! নাই, তবে ছোট, বড় হিসাবে সারের 
পরিমাণের কম বেশী করিতে হয়। 

প্রাইমারী স্কুলে কৃষি-শিক্ষা”_ 
| প্রশ্ন--আল্রকাল অপার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রগণকে 

রুষি-শিক্ষা! দিবার 'যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হইয়াছে এই কারণে কতিপয় স্কুলের শিক্ষক 
আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কৃষি-শিক্ষ! দিবার জন্ত কি কি পুস্তক উপযোগী এবং 
কোন্ কোন্ কৃষি-ন্ত্র অত্যাবশ্যক । 

উত্তর-_-ল্ীগিরীশচন্দ্র বস্থ এম,এ এফ, আর, এ, এস, প্রণীত কৃষি গ্রস্থাবলী :ও 

গ্রনৃতযগোপাল মুখোপাধ্যায় এম এ, এম, আর, এ, এস, প্রণীত সরল কৃষি বিজ্ঞান ও 

গ্রীনিবারণচন্্র চৌধুরী এফ, আব, এইচ, এস, শিবপুর কৃষি কলেজ ডিপ্লোমেড প্রশ্ীত 
রুষিরসায়ন পুস্তক বিশেষ উপযোগী । যন্ত্রের মধ্যে নিড়ানি, কাস্তে, কোদাল, খোস্তা, হাত 

আশাচড়া। বা! হাত বিদা, উইড ফর্ক, ট্রাউরেল, বোমা, পিচরাকী, কাটারি, ছুরী, ডাল ছাট! 

কাচি ফুল তোল! কাঁচি ও একগাঁছি একটি মাপের কাটি ব! দড়ি । এই গুলি থাক! নিতান্ত 

আবপ্তক ঘাস প্রভৃতি নিড়াইবার জন্ভ--নিড়ানি জমির উপর মাটি আলগ! করিবার জন্য ও 

জমির উপরেব ঘাস, কুটা টানিয়া আনিবার জন্তব_হাত আচড়া। মাটি কোপাইবার 
জন্ত__কোদাল। গাছের গোড়া আল্গ! করিয়! দিবার জন্ত--উইড ফর্ক। গর্ত খু'ড়িবার 

জন্ত__খোন্তা। চারা গাছ শিকড় সমেত তুলিবার জন্তও খোয়ার আবশ্তক। বেগুন, 
লঙ্কা, কপি প্রভৃতি সঞ্জী চারা! উঠাইবার জন্ত--ট্রাউয়েল। ঘাস £ও শম্ত প্রসৃতি 

কাটিবার জন্ত-_কান্তে। ডাল ছাটিবার জন্য ও ফুল তুলিবার জন্ত--কীন্তে ছোট বড় 8 
ডাল কাট! ও অন্ত সাধারণ কাজের জন্ত-_ছুরী, কাটারি। 

এটা আইল হীক করা ও চারা সমভাবে পৃথক বসান ইত্যাদির জন্--ম।পকাটি 
ও দড়ি। | 

সার-সংগ্রহ 

কাটোয়। ( বর্ধমান ) শহ্য সংবাদ-_- 
কাটোয়৷ মহকুমায় এবার হৈমস্তিক ধান্তের 

অবস্থা মন্দ নছে। ধান এবার অতি প্রচুর পরিমাণেই পাওয়! যাইত কিন্তু উপযুক্ত 



২৫৮ কৃষক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
তি তসছি তসছি এসএিসছি চিসি স রস তে জি রাস পি এ সম ছি লস্ট লী পাত পি পৌষ এ ০৭ কি পা ছি ল তল পস্পিশী সির উপ স্পিি সিসি সি পস্িান্ছি তাসসিপীির এপি উস ৪ নিস ঠাস্তিশলি উঠ ৬ চি 

পরিমাণ বৃষ্টি না হওয়ার অনেকগুলি গ্রামের শন্ত প্রায় ছয় আনা ভাগ নষ&ু হইফ়াছে 

কোনও কোনও গ্রামে আবার সমস্ত ক্ষেতে আবাদ হয় নাই ৷ ইক্ুর চাষ তেমন 

আশাপ্রদ নহে। আব্িনে বৃষ্টি হয় নাই, কাঞ্জেই রবিথন্দের বীজও অনেকদিন বর 
কর! হয় নাই। তারপর নদীর তীরবর্তী ক্ষেতসসূহেও কল'ই, গম প্রভৃতি কিছুই বপন 

হয় নাই। সেই জগ্ত ফসলের অবস্থা মন্দ না হইলেও সম্পূর্ণ আশ! প্রদ বলিয়৷ মনে হয় ন।.। 

নীল--. 

গুনিলাম, শ্রীধুত ভঁগেন্্রনীথ বস্থ এবার তাহার মজধফরপুরের জমীদারীতে 
নীলের চাষ করিয়াছেন, এবং কতকর্ট। সফল হইয়াছেন 1 আননের বিষয় বটে। 

_ রাজসাহীর “হিন্দু রঞ্জিকা” লিখিয়াছেন--“রাজসাহী জেলাতে বহুকাল পরে আবার 

মতন করি! নীলের চাষ আবাদ কোন কোন স্থানে আরম্ত হইয়াছে । একজন সাহেব 
সরকার পক্ষ হইতে পুঠিয়ার সন্নিকটে নয়নগাছীতে নীলের আবাদ আর্ক করিয়াছেন ।” 

নীল প্রতিন্দিতায় পরাজিত হইয়া ধবংসেন্প পথে অগ্রসর হ্ইক্লাছিল।__ব্যবহারে 

প্রতিপন্ন হইয়াছে, কৃত্রিম নীল অপেক্ষা! কৃষির নীল উত্রষ্ঠ। ক্কঘি-বিভাগের কোনও 

কোনও অভিজ্ঞের বিশ্বাস, অল্পবায়ে স্বাভাবিক নীলের উৎপাদন সন্ভব। কৃষি বিভাগে 

গরীক্ষা চজিতেছে। | 

আমর! বলি নীল আস্মক, ক্ষতি নাই । নীলের আগ্সঙ্গিক বিপদ্গুলি না আসে। 

চর 

অস্ট্রেলিয়ার ফসল্স-_. 
নিউসাউথ ওয়েল্স, ভিন্টোন্বিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড 

প্রদেশে এবারে কোঁটা বুশেল গম উৎপন্ন হইয়াছে । মেলবোর্ণ, ১৪ই ডিগেন্বর। 

০১১১১ 

পঞ্জাবে ইক্ষু ১৯১৪1১৫-_- 
বর্তমান বর্ষে ৩৬৬,*৫৬ একরে ইক্ষুর আবাদ 

ইইয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষ প্রায় শতকরা ১১ তাগ কম জমিতে ইক্ষুর আবাদ 
ইইয়াছে--বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৪১৮৫৭ একর। আক বদাইবার সময় বৃষ্টির 
জলের ও সেচন জলের অভাবহেতু ইক্ষুর আবাদ এত কমিয়াছে তথাপিও দেখা 
যাইতেছে যে অন্ঠান্য বৎসরের তুলনায় নিতান্ত কম নহে।-_মোটের উপর সার! 
বৎসরের আবহাওয়! ইক্ষু চাষের অন্গকুলই ছিল। এ বংসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ 
২৬৭৮৭ টন। 
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ই তা ০ লী, অত ৯ লা ০০০০ 

পঞ্জাবে জোয়ার ও বজরা ১৯১৪।১৫-_ 
৮০ বে গাছ ৬০০ সপে 0 এ আসি 

পঞ্জাবে জোয়ার ও বরা চাষ প্রচুর 
পরিমাণে হইয়া থাকে। পঞ্জাবে জোয়ারের আবাদ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯১৩ সালে 
১,২৪৭,৫২৩ একর জমিতে জোয়ার চাষ হুইয়াছিল কিন্তু ১৯১৫ সালে ১,১ ৭৫,৬৪৯ 
একরে জোয়ার চাষ হুইয়াছে। 

বর্তমান বর্ষে বর! চাঁষ ২,৭৩৭,৯৩১ একর অন্তান্ত বংসর ইহ! অপেক্ষা অধিক জমিতে 
বজরার আবাদ হয়। উৎমর শন্তের পরিমাণ জোয়ার ও বজর! ছুই মিলিয়! ৪৫০,৮৯০ 
টনের কম নহে। 

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে সরকারী বাগান-_ 
এই সকল বাগানে মালির অভাৰ 

হইয়াছে । যে হিসাবে মালিরা মাহিনা পায় তাহাতে তাহাদের খাওয়া পর! কুলায় না। 
মধ্যপ্রদেশে নাগপুর মহারাজবাগ প্রভৃতি সরকারী বাগানে মালিদিগকে রীতিমত শিক্ষা 

দিয়া বিশেষ কর্্মোপযোগী ক্রিয়া! লইবার চেষ্টা হইতেছে । এবং যাহাতে তাহারা অধিক 
বেতন পায় তাহার ব্যবস্থা হইবে। 

কেবল মধ্যপ্রদেশ কেন-_-ভারতের সর্বত্র উপযুক্ত ও বর্শঠ মালির অভাব । উদ্ভানবার্ধ্য 
জীবিকার্জণ হইবে না বলিয়৷ কেহ সহঞ্জে এই কাধ্য শিখিতে অগ্রসর হয় না। যে 
শ্রেণীর লোকে সাধারণতঃ এই কার্য করে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়৷ কেরানীগিরি "ও 

অন্তান্ত কর্মে লিগ হইবার জন্ত বাগ্র। একপ ক্ষেত্রে কর্তব্য এই যে, এ শ্রেণীর যুবকগণকে 
কন্দোপযোগী লিখিতে পড়িতে শিখাইয়! এবং হাতে হাতিয়ারে কাজ করাইয়া কর্মঠি করিয়া! 
তুলিতে হইবে এবং ক্রমশঃ যাহাতে তাহার! এক একটা উদ্ভানের রক্ষক হইতে পারে এবং 
আশানুরূপ রোজগার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর! । এএক্সপ হইলে তখন দেশে মালির 
অভাব ঘুচিবে, এখন আশা করা যায়। কৃঃ সঃ 

জাপানের বস্ত্রশিল্প-_. 

ভারত হইতে জাপানে তুলা রপ্তানি এবং জাপানে গ্রস্ত 
বস্তার ভারতে আমদানী ব্যাপারে জাপানী গবর্ণমেণ্ট অর্থপাহাষ্য করিতেছেন। এ 

সম্বন্ধে বিলাতের কমন সভায়ও প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সম্প্রতি “এসাসিয়েটেড গ্রেসে”র জনৈক 
প্রতিনিধি মান্্রাজের কয়েকজন বড় বড় বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! এ সম্বন্ধে তাহাদের 

*৩১ 
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এ পি 2৯ পোিকল৮ পাকলে 

মতামত গ্রহণ করিয়াছেন । আমরা সে সকল মতামতের উর মর্ম লিয়ে প্রদান 

করিলাম $-- 

মেপার্স ডব্লিউ, এ, বিয়ার্ডমেল এও কোম্পানী মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী। 

ইহারা ম্যাঞচেষ্টারের কাপড়ই আমদানী ও বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাদের কারবারের 

অধ্যক্ষ মিষ্টার বিয়ার্ডসেল বলিয়।ছেন,_এ পর্য্যন্ত জাপানী ধুতি সাড়ী প্রভৃতি দ্বারা 

জামাদের মাঞ্চে্টারের আমদানী ধূতি সাড়ী প্রভৃতির বাবসায়ের কোনও ক্ষতি হয় নাই। 

,. মেসার্স হাজি মহশ্মদ বাদসা সাহেব এণ্ড কোম্পানী মাদ্রাজের প্রয়িদ্ধ ব্যবসাযী। 

মিষ্টার এ এচ ফ্লোহর এই কোম্পানীর বস্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি কিছুদিন জাপানে 

ছিলেন। ইনি বলেন,_জাপান যে ভারতের বস্ত্র ব্যবসায়ের ক্লিয়দংশ হস্তগত করিতে 

ইচ্ছুক, এ মন্বন্ধে সন্দেহ নাই। এব্যাপারে তাহারা কতদূর সাফল্য লাত করিতে পারিবে, 
তাহা এখন ঠিক বলা যায় না। জাপানী বন্্রাদির উপর ভারতের ব্যবসধুত গণে্যদি 

 গুভদৃষ্টি পড়ে এবং জাপান ম্যাঞ্চেইরের মত সম্ভার ভাল মাল বদি সরবগাহ করিতে পারে, 

তাহ! হইলে সে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবে। জাপানে অন্ান্ত বাবসায়ের মৃত এই বন্ধ- 

বাবসায়েও জাপাঁন গবমেন্টি অর্থ সাহাষ্য করিতেছেন । 

. জনৈক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় বণিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানী 

ব্ত-শিল্প এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কলকারখানায় গুস্তত মোজা, গ্ে্ধি প্রভৃতির কোনও 

ক্ষতি করিতে পারে নাই! ভারতের ভুলা বেষ্ট পরিমাণে জাপানে রপ্তানি হইতেছে 

বটে; কিন্তু জাপানে যত তুল! আমদানি হয় তাই ভাল। ইহাতে এদেশের কৃষিজীবীরা 

লাভবান হইবে। .. 
অপর একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় বলেন, জাপানী বন্ত্াদি ছুই বৎসর পূর্বে আি 

দেখিয়াছি। ম্যাঞ্চেষ্টারের বন্ত্রাদির ' সহিত তুলনায় তাহ! ঈ্লাড়াইতে পারে লা । এক্ষণে 

ইংলগ্ডের কাপড়ের কল-কারখানার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে জাপানী বস্ত্র ব্যবসায় 

ভারতের ৰাজারে স্থান লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডে পূর্বে কাপড় তৈয়ারী করিতে 

যে দর পড়িত, এখন সে দর শতকর! ১৯২ টাক! হিদাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, 

ইংলগ্ডে এখন শ্রমীবির অভাব হইছে ও অন্ঠান্ত খরচ পত্রও বাড়িয়াছে; ইহার 

উপন্ন আরার চড়া! দরে তুলা কিনিতে হইতেছে । জাপানে এ সকল গোলযোগ নাই। 

তাই সুবিধা দরে কাপড় যোগাইতে পারিবে। কিন্তু এত স্থৃবিধা সত্বেও জাপান 

গবমেন্টের সাহাষ্য ব্যাতিরেকে জাপানী কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের সহিত প্রতি- 

যোগীতায় দীড়াইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আবার, ইংলণ্ড হইতে ভারতে চালান 

দিবার জাহাজের মাগুল বাড়িয়াছে। এই সকল নান! কারণে জাপানের বস্ত্র শিল্পের 

সুবিধা হইতে পারে। 
অপর এক ইউরোপীয় বণিকের মত এই যে, জাপান গবরমেণ্ট পৃথিবীর বাণিঙ্য 

ভি চা 
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ছি সি, রশি পো এটিও পিপি সিপিএ ০৫টি জাত ০৯. এর তি ৩ সই সিটি ১ 

হস্তগত করিবার জন্য জাপানের প্রায় সকল ব্যবসায়েই অর্থ সাহাধ্য করিতেছেন? 
ভারতে দিয়াশলাই ও“রেশম রন্তানি ব্যাপার এক্ষণে জাপানের একচেটিয়৷ হইয়াছে। 

বাঙ্গালার রেশম শিল্পকে একেবারে নষ্ট করিয়! দিয়াছে । ইহার পরে জাপান যদি 

ম্যাঞ্চে্টারের ব্যবসায়ের কিয়দংশ হস্তগত করে তাহ! হইলে আমি বড় বিস্মিত হইব না 
বর্তমান অবস্থায় জাপানের সাফল্য ও সুবিধা কেহ রোধ করিতে পারিবে বলিয়! মনে 
হয় না। | 

শিস ওটিসি ২ পরব 

রেশম শিল্প-__- 
ভারতে রেশম শিল্পের উন্নতি সাধনে ভারতগবমেণ্ট মনোযোগী! 

হইয়াছেন। 
প্রথমতঃ একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইবে। তিনি ভারতবর্ষ ও অন্যান্ যে 

দেশে রেশন উৎপন্ন হয় তথাকার অবস্থ। বিবেচনা করিয়! নিজ মন্তব্য গবমেণ্টের নিকট 

পেশ করিবেন। সাউথ কোদিংটন বিজ্ঞান ও শিল্প কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার এইচ 
ম্যাক্সওয়েল লেফরম্ন এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেফরয় এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে 
উপনীত হইবেন। তিনি বর্তমান শীতকালে ভারতবর্ষের রেশম আবাদের অবস্থা 

অ.লোচন! করিয়া পরে সম্ভবতঃ জাপান ও চীনদেশ পরিদর্শন করিবেন। 

কেবল কৃষিতে কাজ হইবে না--এ দেশের লোককে কৃষিজীবি না রাখিয়' ব্যবসায়ী 

করিতে হইবে, নহিলে এ দেশের দারিদ্র্য-সমস্তায় সমাধানের সন্তাবনা নাই। এ কথা 

যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্তীর মত ছুই চারিজন রাজকর্মচারী না বুঝিলেও সরকার 
বুঝিরাছেন। ভারতের শাঁনপ্রণাণীতে সরকার উন্নতি প্রবস্তিত করিতেছেন। উন্নত 

শাসনপ্রণ[লীতে ব্যয়বুদ্ধি অনিবাধ্য। কিন্তু দেশে যদি কেবল দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়েরই 
বাস হয়, তবে সে ব্যয়নির্ক্বাহের উপায় কি হইবে? সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাউক 

না কেন, এ দেশে ব্যবসার পত্তন করিতে হইবে ।. কিন্ত বিদেশাগত নূতন ব্যবসা 

বসাইবার চেষ্ট) না করিয়! প্রথমে এ দেশের পুরাতন কিন্ত নিশ্রন্ত ব্যবসাগুলির 

উন্নতিসাধনচেষ্টাই সঙ্গত। সে 'কথাও সরকার বুঝিগনাছেন এবং বুঝিয়া সে পক্ষে চেষ্ঠাও 
করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফললাভের সৌভাগ্য আমাদের এখনও হইতেছে না। 
অন্ধুসন্ধানে ও পরীক্ষায় অনেক সময় গত হইতেছে । আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধানে, 
পরীক্ষায় ও পরামর্শে এ দেশের লোকের সাহাধ্যগ্রহণ না করাতেই এই বিলম্ব ঘটিতেছে। 
ভারতে রেশমের ব্যবসা অনেক দিনের ৷ কিন্তু সে ব্যবস! মরিতে বসিয়াছে। বিদেশের. 

র্কাণ্ডক, এ দেশে উন্নতির অভাব প্রভৃতি যে সকল কারণে এমন হইয়াছে সে সকল 
আমর! পূর্বে পাঠকদিগকে দেখাইয়াছি। কিন্তু মহীশুর সরকারের, চেষ্টায় যখন মহীশূরে 
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এ ব্যবসার উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, তখন অন্তত্রই ঝা না! হইবে কেন? সংগ্রতি সরকার 
এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্ত মিষ্ঠার ম্যাক্সওয়েল লেফরয় নামক, একজন বৈজ্ঞানিককে 

নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি ভারতে ও অন্তান্ত দেশে রেশমের চাষের অবস্থা দেখিয়া! 
ভারতে রেশমের চাষের উন্নতির উপায় উদ্তাবিত করিবেন। তিনি জাপানে ও ইণ্ডো- 

চীনে যাইবেন। ভাল। কিন্ত জাপানের ব৷ অন্ত দেশের প্রাকৃতিক ও আধিক অবস্থা! 
ভারতের প্রাকৃতিক ও আধিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র । বাঙ্গালায় অনুসন্ধান জন্ত একটি 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কাশীমবাজারের মহারাজ সার মণীন্ত্রচন্্র তাহার একজন 
সদন্ত ছিলেন। সে সমিতির বিবরণও মামুলী নিয়মে প্রকাশিত হুইয়াছিল। কিন্তু 
তাহাতে কি কাজ হইয়াছে, তাহা জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। মিষ্টার 
লেফরয় আসিতেছে । তিনি কি দেশের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া,ফাজ করিবেন ? 
যদি তাহার বাবস্থা না হয়--কেবল ম্যাজিস্ট্রেটের কথায় তিনি অবস্থা! বুঝেন তৰে 
কি হইবে? 

নুতন ভূমির উৎপত্তি_ 
আমার সম্থুথে হিমালয় পর্বতদালায় অনেক সামুদ্রিক শামুক 

বিন্ুকের ধোল! বাহির হয়। সমুদ্রবাসী জীবদিগের খোল! এ স্থানে কি করিয় 
আসিল? অনেকে অনুমান করেন যে, যে স্থানে এখন অত্যুচ্চ হিমালয় পর্বত, 

পূর্বে সেই স্থান সমুদ্রের ভিতর ছিল। তৃমিকম্পে অথবা ভয়ঙ্কর অগ্নযৎপাঁতে 
সেই স্থান উচ্চ হুইয়া সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে। এঞ্চন কোন কোন 
স্থানে ভূমিকম্পে সমুদ্রের ভিতর হইতে নূত্তন ত্বীগ উখিত হয়, অথব! পুরাতন 
দ্বীপ জলমগ্ন হইয়া! যায়। তবে পৃথিবীর আদি অবস্থায় যেক্ধপ সর্বদা ভর়ঙ্কর বিপ্লব 

ঘটিত,'এখন আর সেরপ হয় না। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী অতি ক্রুত 
বেগে আপনা আপনি ঘুর্ণিত হইত। এখন চব্বিশ ঘণ্টায় দিবা বাত্রি হয়, 
অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার আপন! আপনি দুর্ণিত হয়। তখন তিন ঘণ্টায় 
পৃথিবী আপনা আপনি দুর্দিত হইত, অর্থাৎ তিন ঘণ্টায় দিব! রাত্রি হইত এই ঘোর 
মন্থনে বোধ হয় গ্ৃথ্বী হইতে চক্র ছি'ড়িয়া পৃথক্ হইয়! পড়িয়াছিল। সেই স্থানে গর্ভ 
হইয়া! প্রশান্ত সাগর হইয়াছে । চজ্জকে আনি! প্রশাস্তসাগ্ররে ঠিক বদাইতে .পার 
যায়। 

কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা ফিরূপ ছিল, আর সে সময় কিরূপ 

ঘটন! ঘটতে ছিল, তাহা! ভূগর্ভ হইতে উখিত নানারূপ চিহ্ন দর্শনে ভূতত্ববিৎ পঞ্জিতের! 

কতকটা। অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু বড় তরমুজের উপর গিগ্গীলিকা যেরূণ বিচরগ 
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করে, গোলাকার পৃথিবীর উপর আমর! সেইরূপ বিচরণ করি। ইহার ভিতর কি আছে 
তাহ! আমর! জানি না। আমাদের পায়ের নিয়ে ছুই ক্রোশ পর্যন্ত কি আছে তাহা 
আমরা জানি। কিন্তু ত্াটার স্তায় পৃথিবীকে এফোড় ওফোড় করিলে যে সুড়ঙ্গ হয়, 
তাহা দীর্ঘে চারি হাজার ক্রোশ। বাকী ৩৯৯৮ ক্রোশ বিস্তৃত ভূগর্ভে কি আছে তাহ! 

আমর! জানি না। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার ভিতর ঘোর উত্তাপ আছে। 
সেই উত্তাপে নানারপ প্রস্তর ও ধাতু তরল অবস্থায় গবগ করিয়া ফুটিতেছে। সেই 
তরল প্রস্তর আগেয় পর্বতের মুখ দিয়! মাঝে মাঝে বাহির হয়। ছুধের সরের ন্ঠায় 
পৃথিবীর উপরিভাগ কেবল ক্ঠিন। তাহার উপর আমর! বাস করি। সেই কঠিন 
উপরিভাগের কোন কোন স্থান কখন কখন ধসিরা পড়ে ও ভিতরের তরল পদার্থের 

স্থান অধিকার করে। ধপিয়া পড়িবার সময় তাহার পারের স্থান কধন কখন উচ্চ হইয়৷ 
পর্বতের আকার ধারণ করে। নিম্ন স্থান সমুদ্রে পরিণত হয়। ধপিয়৷ পড়িবার সময় 

ভূমিকম্প হয়। 

পৃথিবীর আদি অবস্থা সঠিক জানিবার নিমিত্ত আর একটী উপায় আছে। আলোক 
এক সেকেও্ডে প্রায় এক লক্ষ ক্রোশ গমন করে। এক মিনিটে ষাট লক্ষ ক্রোশ। এক 

ঘণ্টায় ৩৬১০৯১০০,**৩ রক্রোশ, একদিনে ৮৬৪১০৯০০০০০ ক্রোশ, এক বৎসরে 

৩,৫৩৬০১০০,০০১০০০ ক্রোশ, অন্ধকার রাত্রিতে -আমাদের আকাশ যে অগণিত নক্ষত্র 

ছাইয়া ষায়, তাহাদের কোনওটার আলোক একদিনে, কোনটার আলোক এক বৎসরে, 
 ৫কানটার আলোক এক সহস্র বসরে, কোনটার আলোক এক লক্ষ বৎসরে, কোনটার 
আলোক এক কোটা বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বোধ হয় তাহা হইতে 
দুরে আরও অনেক নক্ষত্র আছে, যাহাদের আলেক বর্তমান কল্পের প্রথম দিন হইতে শূন্য 

পথে ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি এখনও পৃথিবীতে আসিয়। উপস্থিত হয় নাই। এই 
সমুদয় নক্ষত্রে দি কোন জীবের বাস থাকে তাহার! পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখিতে পার 
না। এক শত বৎসরে যে নক্ষত্র হইতে আলোক আসিয়া! পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, সে 
নক্ষত্রের জীবগণ এক শত বৎসর পূর্বে পৃথিবী যেরূপ ছিল, তাহাই দেখিতে পাঁয়। তুমি 
যদি সেস্থানে গমন করিতে পার তাহা হইলে তুমিও তাহা দেখিতে পাও। পাঁচ হাজার 
বৎসরে যে নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে উপনীত হয়, যদি তুমি সেই নক্ষত্রে গমন কর, 
তাহা হইলে ভীনম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি কিরূপে বিরাটরাজার গরু চুরি করিতেছেন, তাহা 

দেখিতে পাও। ফল কথা, কোটি কোটি বৎদর পুর্ব পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা ছিল, 
এই উপায়ে তাহ! জানিতে পারা যায়। কিন্তু এ সকল স্থানে যাওয়৷ কিছু কঠিন। 
রেল গাড়ী নাই, কিছুই নাই। তড়িৎবেগে গমন করিলেও কোটি বংরের কম সে স্থানে 
উপস্থিত ছইতে পার! যায় না। | 

হখন ভূমিকম্পে পর্বত উদ্িত হয়, তন তাহা প্রকাও কিন প্রস্বররাপি ব্যতীত 
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আর কিছুই নহে। নুর্ধোর উত্তাপে, বৃষ্টির জলে, বাহুর প্রভাবে জ্েমৈ প্রন্তয় গা্জ পচিতে 
থাকে। পচিয়া চুর্ণ হইয়! যায় ৮ বর্ষার জলে প্রন্তরচর্ণ নিষে গিয়। পতিত হয়। হিমালয় 
পর্ধত পূর্বে বোধ ₹ঞঈ এখন অগেক্গ! অনেক উচ্চ ছিল। ইহার অনেক পচিয়৷ ও ধুইয়া 
গিয়াছে। ইহার নিষ্জে সমুদ্র ছিল। ্রন্তরচূর্ণ পড়িয়! সেই সমুদ্র ভরাট হুইয়! গিয়াছে। 
তরাট হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত মন্ুস্যের আবাসভূমি বিশাল দেশে পারণত 
হইয়াছে। গঙ্গার মুখে এখনও নৃতন দেশের হৃষ্টি হইতেছে। বর্ষাকালে গঙ্গার জল 
ঘোল! হয়, অর্থাৎ ইহার সহিত অনেক মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে। সেই সমুদয় মৃত্তিকা 
গল্গার মুখে সাগরে পতিত হইয়! নুতন দেশের উৎপত্তি হইতেছে । 

পর্বত গাত্র হইতে সঙ্গুদয় প্রস্তরচুর্ণ ধুইয়! ধায় না। কোন কোন স্থানে অযাধিক 
রহিয় যার। আমাদের বাযুতে নানাপ্রকার জীথামু আছে। রীতিমত শরীর ধারণের 
নিমিত্ত তাহার! সর্বদাই সুযোগ অন্বেষপ করিতেছে। পর্বতগাত্রে প্রস্তরহর্ণ দেখিয়। 

বাযুস্থিত ডদ্ভিদাণু তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। হরিংবর্ণের ছেখলারূপে তাহাদের 

আবির্ভাব হয়। সুক্ষ উদ্ভিদগণ মরিয়া! তাহাদের পচিত দেহ রসতরর্ো সহিত মিশ্রিত 
হয়। সেই মৃত্তিকা ক্রমে ছোট ছোট তরুলতার উপযোগী হয়। তাহাষ্ট্দর গলিত পত্রদি 
ভূমির সহিত মিশিয়। মৃর্তিকা আরও স্থুল হয় ও বড় বড় ধূক্ষের উপযোষ্ধী হয়। এইরূপে 

পর্বতগাত্র ক্রমে বনে আবৃত হইয়৷ পড়ে, বৃক্ষগণ শিকড়ের দ্বার! পৰ্কতগাত্রের মৃত্তিকা 
অবন্ধ করিয়া রাখে। বর্ধার জলে অধিক ধুইয়! ষায় না। সৃত্তিকায় সৃষ্টির জলও অনেক 
আবদ্ধ হইক়্। থাকে, একেবারে নিয়ে গিয়। পড়ে ন। জল অল্নে আলে নিঃস্থত হুইয়। 

ঝরণার রূপ ধারণ করে। পর্বতের বন কাটিয়! ফেলিলে মৃত্তিক! খুইয়৷ যায়, ঝরণাও 
শুঁফ হইয়া যায়) নদীর জল করিয়া যায়। দক্ষিণে নীলগিরির নিয়ে অনেকগুলি ছোট 
ছোট নদীর এই ছুর্দশ! হইয়াছে । বনের আর একটা গুণ এই ষে তাহার। মেঘ আকর্ষণ 
করিতে পারে। বন কাটিয়া! ফেলিলে বৃষ্টিপতনের পরিমাণ কমিয়৷ যায়। পর্বতগাত্রে 
বন হইলে সে স্থানে উত্ভিদভোজী পশুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পশুগণের সংখ্য। 
ক্লাস করিবার নিমিত্ত মাংসভোজী পণডগণেরও আগমন হয়। পণ্ড পক্ষীর মল মুত্র ও মৃত 
দেহ মাটার সহিত মিশিয়া তুমি আরও উর্বর হয়। ক্রমে এই সমুদয় স্থানে মানুষের 
বাস হয়। 

নিষ্লে ধোরাটি পড়ির। যে সমুদয় নূতন দেশ হয়, তাহাতেও এইরূপ হয়। যে স্থানের 

যেরূপ উপযোগী সেই স্থানে সেইন্গপ উদ্ভিদ জন্জে ও সেইরূপ পণ্ড বাস করে। 

হিমালয়ের উচ্চে বায়ু শীতল । সেই স্থানে চিড় প্রভৃতি গাছের বন আছে। লোণ! জল 
কোন কোন গাছের প্রিয় বন্ত। এরূপ গাছ সুন্দর বনে জঙ্বে। আপনাদিগের 
বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত নান! উদ্ভিদ নানা উপায় অবলম্বন করে। ইহার বিবরণ অন্য কোন 

প্রবন্ধে প্রদান করিব ।-স* 
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বাণিজ্যে সরকারী পীহাত্য চাই: ডে 

জাপান থে এত সম্ভার কাপড় থেচিতে পারি, ৯. 
সিরা অনেক আলোচনা হইতেছে । আসল জিজ্ঞান্ত, জাপানী 
সন্নকার জাপানী ব্যবসারীদিগকে সাহাধ্য দিস অসম প্রতিযোগিতায় বিদেশের বাবপান্ন- 
সর্বনাশ কর্সিতেছেন কি না? এ বিষয়ে একট। কথা সর্বজন বিদিত। জাপানী মার 
কোম্পানীগুলি সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে--হ্বতরাং জাপানী মাল অতি. গুল্প ভাড়ার 
বিদেশের বাজারে ঢালিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। ক্তরাঁং সেও একরূপ *বাউন্টিঞ। 
জাপানা গেঞ্জিতে এ দেশের বাজার ছাপ্রা। ফেলিয়াছে। অথচ এ দেশে গেজীর কল 

চলা! ছুর্ঘট কেন? যে দামে লাভ রাখিয়া! খুজর! বিক্রয়কারী দোকানদার জাপান গ্ঁখী 
বেচিতে পারে, সে দামে এ দেশেন্স কলে গেনী প্রস্ততই হয় না । জাপানী মাল কতকটা 
ধেলো'। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক দরিপ্র-_তাহার! সস্তা মালেরই সন্ধান করে। 

হ্ুতরাং জাপানী গেঞ্সীর কাটতী খুব। এখন কথা, যে দামে কিছুতেই এ দেশে মাল 
উৎপন্ন করা ধায় না,সেই দামে জাপানী মাল এদেশে বিক্রয় হয় কেমম করিয়।? সহ 
দেশের সরকারী সব কথ! জান! যায় না। তাহার প্রমাণ, জান্মীণীর লোষফসংখ্যা কত, 

তাহাও জার্মাণী অতি বন্ধে গোপন রাধিয়াছিল। কতরাং জাপানী সরকারের ঘাণিজ্য* 

লীতি যে অনায়াসে জানা যাইবে, এমন ধোধ হয় না। তবে এক্ষেত্রে কারণ অনুমান 

কর! বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। আমরাও বলি, সন্পকাম্মী শাহায্যের কথা স্পষ্ট জানিতে মা 
পারিলে যদি প্রতীকার-শুফ প্রতিষ্ঠার অস্বিধা ঘটে, তবে সময়কার ত এ দেশের শিল্পের 
প্রতিষ্ঠার বা উন্নতির জন্য অর্থসাহাধ্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। লরকার এখন 
সেই ব্বস্থাই কেন করুন না ? 

এসির 

গোরক্ষিণী সভীয়*মুনলমানগণের যোগদান__ 
পঞ্জাব*হুসিয়ারপুরৈ গত ৯৩ই ১ ই 

এবং ১৫ই নবেশ্বর তারিখে চির সভায় একাদশ বারধিক অধিবেশন হইস্সা গিক্সাছে। 
এই সভায় বহসংখ্যক মুদগমানের আগমন হইয়াছিল ) কেঘল আগমন নহে,--ইঞ্ার! 

অনেকেই গোহত্যা নিষেধ সম্বন্ধে বস্তুত! এবং কেহ কেহ কবিতা পাঠও করিয়াছিলেন । 
পঞ্জাব-লাহোরের "টু বিউনে” প্রকাশ,_.”একজন মুসলমান ধর্মবক্তা শোনা সন্ধে 
খন স্বরচিত কবিত। পাঠ করিতেছিলেন, তখন অনেক মুমলমান আর স্থিয় থাকিতে 

'ম পারিয়! সভাস্থলে দীড়াইয়৷ উঠিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন--জীবনে আর তাহারা, 
কখনও গোমাংল গ্রহণ করিবেন না। অপর অনেক মুসলমান এরুপ শপথ ত 

কষগিয়াছেনই, -মধিকস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, _অপর মুসলমানগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা 



২৫৬ কূষক- অগ্রহায়ণ, ১৩২২ [১৬শ খণ্ড । 
৯ পিসি লও এস ০৯ বসি, দিস 

ছইবার জন্তও অনুরোধ করিষেন। বক্তা মুন্সী আল্ল! ইয়ার খ! বৃত্তৃতার বলিয়াছেন, 
স্বভাববশে মুসলমানগণও হিন্দুর সায় গোহত্যায় বিরোধী । দৃষ্টান্ত,_-মিশর এবং 
এসিয়িক তুরস্ক ;-_-এই ছুই রাজো গোহুতা। নাই ।” প্রসঙ্গতঃ মুন্দী আল্লা ইয়ার আরও 
বলিতে পারিতেন,্এনার বকরিদ পর্ধবকাঁলে হায়দরাবাদের নিজাম গোহত্যা হইতে 
দেন নাই। সেবার আফগান-আমীরও ভারতে আসিয়৷ বকরিদ পর্বকালে দিল্লী সচরে 
গোহতা। সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অতিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন-_বলিয়াছিলেন,--বকরিদে 
গোহত্যা কোরাণের আদেশ নহে। যাই হউক,__মুসলমান সম্প্রদায়ে এরূপ আন্দোলন 
এখন ঘত অধিক হইবে, ততই মঙ্গল। 

বাগানের মাসিক কার্য 

সজী বাগান ।1--ৰিলাতী শাক-সব্জী বীজ বপন কাধ্য গত মাসেই শেষ হইয়। 
গিয়াছে। কোন কোন উগ্ভানপালক এমাসেও পারস, (৪5195) বপন করিয়! 
সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রন্থৃতি চারা নাড়ীয়। ক্ষেত্রে 
রূসান হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া 'ও আরম্ভক মত জল 
দিবার জন্ত মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে । সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি 

 মুলজ ফসল যদ্দি ঘন হুইয়! থাঁকে, তবে কতকগুলি তুলিয়! ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতল! করিয়া! 
দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় 
এই সময় কিছু খৈল দিয়। একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়। 

কুষি-ক্ষেত্র ।__মালুগাছে মাটা দিয়া গোড়া আর একবার বীধিয়া দিতে হইবে। 
পাটনাই আলুব ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়! গিয়াছে । এই সময় ফসল. কোদালী দ্বারা 
উঠইয়। না ফেলিয়! ষতদিন গাছ ঝাচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষ। কর! ভাল। ইতিমধ্যে 
নিড়ানি দ্বারা খু'ড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়! লওয়! বাইতে পারে । যে ঝাড় হইতে 
আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গৌড়! বীধিয়৷ দিবে । ইহাতে গাছগুলি পুনরার 
সতেজে বাড়িতে থাকে । আলুক্ষেত্রে এ মাসে ছুই একবার আবশ্তক মত জল দেওয়া 
আবশ্তক । মটর, মন্ত্র, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টে"পারি 
ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক । . 

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়! ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত 
সময় | 



পৌষ ২ সাল ও 

| [লেখে বাতের অত সাগাদক দার হেন 

এ হি রা ৬ নি ১ * পরা 

.মুল্ধন তা তত 2 ক” হি ০৫ ২৫৭, 

 দবার্জিলিঙ্গে নর চাষ চি ৯ রি ই৬% ২, 

*সউ্তিদে তরল সার ্রস্কোগ . ০৯৪: ০১০: ০১৭ রর ০৬০ 

সামরিক কৃষি-সং শু 

». মাকিনদেশীয় পিগারেটের তামাক, তুরক্ষদেশীয় সিগারেটের ও তাঁধাক উই ১. 
ইন্ষু-শর্করা ভা: 28 টি হুল নিন কত ২৯৪ 

পজাদি- রি এ 

বেগুণে পাকা, জী তেফ সলী করা, জমিতে সারের পরিনাণ নিণর, .. 

রেড়ীর খৈল প্রকোগ রে ঘ, ফুলকপি বাজ দেশী আছে কিনা *** হশ৩--২৭জ- 

সার. অংগ্রই- ... 
পল্লীর উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, উদ্ডিদতত্বালোচনার আচার্য জগদীশচন্দ্র, 
ভারতীয় বাণিজ্য নহাসভা, ভারতীয় শিল্প সমিতি, রেশম শিল্প, 

বিলাস-্রব্যের মামদাঁনি কম, ইংলছের অবাধ বাণিজ্য, ভারতীয় 

| শিল্পরাজির পুনজাগর ণ». খেল বার, থাইমল প্রপ্কত, নাণিগ্য বাপারে 

জাপান, 'জগদীশবাবুর জাপান প্রবাস, বিজ্ঞানালোচনার নবধুগ, 

ক্রেডিট সোসাইটি, বাঙলার যৌথ কারবার, দেশ্সা বড় বেগুণ, মাঠ | 

কড়াই, রমণীদিগের কৃষি শিলা -*" *- ২ ২৭৬-_২৮৭ 

বাগানের মাসির কাধ্য "*" টাই ৮০৪ ২৫৬. 

লক্ষ কট এপু সু ্যাকটররী 
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

১ম এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে আমরা. 

আমাদের প্রস্তত সামগ্রী একবার ব্যবহার 
করিতে অন্ভরোধ করি, সকল প্রক্কার চামড়ার 

রুট এবং স্থু আমরা প্ররস্তত রুরি, পরীক্ষা: 

প্রার্থনীয়। রবাব্ের শ্রিংএর ভন্ত, বত সু 

দিতে হয় না । . 
ইয়উৎকষ্ ক্রোম, চামড়ার ডারবী ৰা 

ক্কক্সফোর্ড নু মূল্য ৫৯৯ ৬২। পে্টেপ্ট বর্ণিত, 

'লপেটা, বা পম্প-স্থু ৬৯ ৭ 

গজ দিবে রও দির দুদ তালিকা সাসহে প্রেরিতব্য। , 
র্যানেজার-__দি' লক্ষে বুট এও নু ফ্যাক্রী, লঙ্থো 
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বিচক্ষণ হোমিানিক চিকিৎসক 
প্রাতে ৮1০ সাড়ে আট ঘটিকা অবধি ওঠা বেলা ন্ট হইতে চি বকে; আট ঘা 

ঘটিঝু! অবধি উপস্থিত খাকিয়া»সমত রোগীদিগকে যসথ ও কি প্রদান করিয়া থাঞ্কেন। (চি 

টার জলি 
ডি রী ৮০০ পি ক এত ক ১ 3. ২ ২ রঃ 

8: এখানে সমাগত রোগীদিগকে স্চক্ষে- দেখিয়া উষধ ও বস দৈরুধা হয় এবং ম ল- টি 

টা বায়ী রোগীদিগরের “রোগের সুবিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাঠ করিয়া বধ ও াস্থ প্ ক 
্ রিনার পাঠান ক 428 

ঙ্গ কু ক ক্ষ কক 8 ৯ 

| ৭ এখানে ্ীরোগ, শিশুরোগ, গভিনীরোগ, ম্যালেরিক্, প্ীহা ধর). নেব, রি 
উদরী, কলেরা, উদরামর, কমি, আমাশয়, রক্ত আমাশর, সর্ব প্রকার জর, বাতর্েক্া ও পি 

“সর্িপাত, বিকার, অস্নরোগ, অর্শ, উগন্দর, মৃতযযন্ধের রোগ, থু, উপদৃঃপ সর্বপ্রকার শূল, 
চশ্ৌগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কণরো নাসিক্কারোগ, পানী, 

: বঙ্াকাশ, ধবল, শোথ ইতাদি সর্ধ প্রকার নৃতন ও নু রোগ ১ ন্বপে 
আরোগা করা৷ হয়। 

৬ ্ ঙ গু ক | 

রা সমাগত ড.রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হতে চিকিৎসার চাষ্য স্বরূপ প্রথমবার 

অগ্রিম ৯. টাকা ও নফঃস্বলবাী রোগীদিগের প্রতোকের্ নিকট স্থবিস্তারিত লিখিত ৃ 

 বিব্রণের মৃহিত মনি অঙার যোগে চিকিৎসার চার্যা স্বরূপ প্রণন বার ২২ টাকা ওয়াহর। ছঁচ 
ধের ২ ্  রোগ ও ব্যবসথানুযারী স্বতত চার্য করাহর়। 7 ছি 

৯০ নিজ বিবরণ বাঙ্গালা কিম্বা! ইংরাজিতে সুবিস্তারিত রূপে লিখিতে হয়। 

উদ অতি গোপনীয় রাখা হয়। শি 2০ + এ 
" স্ ্ ূ ১ ্ 

যা + % ৯ রর ক. ১:২০: 

এ আমদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 'উধধ, প্রতি ডা» গু: শসা: তে ৪২. 
প্টাকা অবধি বিক্রর হয়। কর্ক, শিশি, উষধেক্ বাক. ইত্যাদি' বং হইনি ও বাঙ্গালা 
হোসিওপ্রাশিকু পুস্তক স্লত মূলো পাওয়া হায় 1. 
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কৃষি, শিল্পা, সংবাদাদি বিমযক মাসিক পত্র 

শত পর আপ" 
২ এ পি পপি পিস সা কটা 

তই তি আত হিফজ 
৭ বহাল 

১৬শ নী | | পৌষ, ১৩ ১৩২২ সাল।, টি . ৯ম সংখ্যা। 
জজ ও জল :5০ টি 

লিল 

22 স্স্লু তত 
এ যা সস পি 

বি সি. 
নু ও 7 ূ * সিং 

৯ 

ইজ (কার 
আজকাল কৃষি শির বাণিজ্য বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে 

তন্মধ্যে অধিকাংশই যে সারগর্ভ ও সময়োপযোগী তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৷ দাসত্বের 

উমেদারী না করিয়। একনিষ্ঠ হইয়া! কৃষি শিল্প বা বাণিজ্যিক কোন ব্যাপারে নিধুক্ত 

থাকিলে আমাদের মত অকর্মণা বাঙ্গালীরও যে জীবনযাত্র। নির্বাহ ন। হয় এমন নহে। 

ধূুনী লোকের কথা বাদ দ্রিয়। যে সকল লৌককে নিজ উপার্জনের দ্বার! সংসার চালাইতে 

চইবে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ষে স্বাধীন জীবিকা নির্বাহের বাসনা নাই এ কথাও 

ঠিক নছে। 
আমাদের দেশের ধনীগণ শতকরা তিন চারি টাকা সুদে কোম্পানীর কাঁগজ 

কিনিবেন তথাপি লাভজনক ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করিতে চাহেন না, ইহা যে 

একমাত্র বাঙ্গালী ধনীদিগেরই দোষ তাহ! অবশ্ত বলিতে চাহি নাঁ। বাঙ্গালীরা অযোগ্য 

তার ফলে অধিকাংশ ব্যবসাঁতেই লোকসান করিয়৷ ফেলে। বর্তমানে বাঙ্গালীর যেরূপ 

কার্ধ্যে শিথিলত৷ তাহ।তে যৌথ কারবারের (10176 80001; 0০.) উপযুক্ত বাঙ্গালী 

এখনও হয় নাই বলিলে অততযুক্তি হয় না। লিমিটেড কোং গঠন করিয়৷ দেশের 

বড় ঝড় লোকের নাম দিলে কোম্পানীর অংশ বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম হয় সত্য 

কিন্ত যে কার্যের জন্ত অর্থ সংগ্রহ কর! হয় সে কার্যে হয় ত হস্তক্ষেপ করাই হয়, 

না। নীচ স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কোম্পানীর পাগার। (€ 101790075 ) 

বিবাদ বাঁধাইয়া। দেন এবং হয় ত কেহ কেন নানা বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া অবশেষে 



২৫৮ কৃষক- পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
শীত 2 ৬ লাস এসি ছিটা লাপাত্তা কা ৯ সত ৯৯৩ ৭৯ পা পপ রি রস সপ ই ৭ উপস্ট৬প ৬ এি এর টি সর সত সপ ১৩ ০০৫ 

অবসর লন। ইহার দ্বারা কেবল যে সেই কোম্পানীর অংশীদারগণই ক্ষতি গ্রন্ত 

হন তাহা নহে বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পথও কণ্টকাবৃত ইয়। কিছুদিন পূর্ব 

এরিয়ন কটন মিলস্ কোং লিঃ (475৪2 0০966০01 7411115 0০, 74৮0. ) নামে এক 

দেশীয় কোম্পানী গঠিত হয়, তাহাতে নাড়ীজোলের রাজ! প্রভৃতি অনেক ঝড় লোকের 

নাস দেখিয়া আমার মত নির্কোধ কিছু অংশ খরিদ করে, যত দিন দাবীর (0811) সমস্ত 
টাক! মিটান ন! হইয়াছিল ততদিন পত্রার্দির ব্যবহার রীতিমতই চলিতেছিল। কিন্তু 

টাকা সমস্ত মিটানর পর অনেক নাড়া চাড়া দিয়! অর্থাৎ পত্রাদি লিখিয়। দেখিলাম 

কোম্পানী পঞ্চভুতে লয় হইয়াছে আর কোন সাঁড়াই (ঠিকানা পধ্যন্ত ) পাওয়। যায় 

না। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু এ প্রবন্ধের তাহা উদ্দেশ্য নহে। 

জয়েন্ট টক কোম্পানী এখন বাঙ্গালীর পক্ষে উপযুক্ত নহে। জয়েন্ট অর্থাৎ একতাই 
দদি থাকিবে তবে বাঙ্গালীর এত ছুর্দশা কেন। যাক্ কথায় কথায় মনের আবেগে 

আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে অন্যদিকে আসিগ। পড়িয়াছি। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমাদের অনেকেরই এখন “এও কোং” না হৃইয়। ব্যবস! 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু বড় কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া ছোট 

থাট কাজ করিয়া! যোগ্যতা অর্জন এক্ষণে আমাদের বিশেষ আবশ্যক হঙ্টয়াঃছ। 

অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ধাহাদের কার্য করিবার ইচ্ছ! ও চেষ্টা 

'আছে তাহাদের মূলধনের অভাব, এবং ধাহাদের মূলধন আছে তাহাদের কার্ধা করিবার 
ইচ্ছার অভাব বা কোন লাভজনক কার্ধ্য করিনার তাহাদের আবশ্ঠক হয় না, কারণ 

তাহার! জানেন যে সামান্ত চেষ্টা করিয়া গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা সুদে খাটাইলেও 

বার্ষিক শতকরা ১২২ টাক! সুদ ব লাভ তীহাদের হইবেই সুতরাং অনিশ্চিত লাভ 
লোকসানের দারিত্ব ঘাড়ে লইয়া বাবস! ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া তাহাদের পক্ষে অস্বাভা- 

বিক। ধন বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে দেশের সুদের হার সন্তা ন। হইলে শিল্প বাণি- 

জ্যাদির উন্নতি হইতে পারে না। শুনিতে পাওয়৷ যায় ইংলও প্রভৃতি পাশ্চাতা দেশ 

সমূহে সাধারণতঃ সুদের হার বাধিক শতকরা তিন চারি টাকার বেশী নহে সুতরাং 

যদি সে দেশে. কোন ব্যবসায় শতকর! পাঁচ ছয় টাকা লাভের আশা থাকে তাহা হইলে 

লোকে আগ্রহের সহিত সেই সমস্ত ব্যবসায় মূলধন নিয়োগ করেন। আমাদের দেশের 

অবস্থা! কিন্তু অন্যরূপ। বাবু যোণীক্্নাথ সমাদ্দার তাহার অর্থনীতি নামক পুস্তকে 

ভারতবর্ষে প্রচলিত সুদের হার সম্বন্ধে আলোচনার সময় যে একটা ঘটনার উল্লেথ 

করিয়াছেন. তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের লোক ব্যবসা 

বাণিজো মূলধন নিয়োগ না করিয়া কেন সুদি কারবারে আকৃষ্ট হন। ঘটনাটী এই-_ 

“ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমায় একটা দরিদ্র কৃষক টাক প্রতি সাত পয়স। 

চক্রবৃদ্ধি সুদে ১৫২ টাকা কর্জজ করিয়াছিল তিন বংসর এবং কয়েক মাস পরে পাওনাদার 



৯ম সংখ্য। |] মুলধন ২৫৯ 
এ সরি আর্ট শ 

স্পর্প পউ্পনিলি ০ পিপিপি পন ০০৭৮ লা শাটি টিলা ০০৬ কি বর ৬ পা স্পিস্ছিটি তা আপ তাস সলিল পিসির আপিল সী 

ছুই শত কুড়ি টাকা এক ধান সাতপাই রেহাই দৌ ও এক টাঁকা ওয়াশীল বা দিয়। 
পাঁচ শত টাকার দাখিতে নালিশ রুজু করেন। হিসাব করিয়! দেখ! গেল সুদের হার 
শতকরা ১৩৪*২ টাঁক। হিসাবে পড়িয্সাছে। আদালত শতকরা ১৩১।* টাকা হিসাবে 

সুদ মপ্ুর করিয়। বাদীকে ডিক্রী দিয়াছিলেন ।” ইহ! যে অসম্ভব ব! অতিরঞ্জিত ব্যাপার 
তাহা নহে এমন অনেক দেখা! যায় যে, কোন কোন মহাজনের (কুসিদ জীবির ) নিকট 

কর্জ করিলে সে খণ পিতৃ মাতৃ খণের ন্যায় কখনও পরিশোধ করিতে পার! যায় না । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে মুলধনের মহার্ঘতা আমাদের কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতির 

পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে। কি উপায়ে সন্তায় অর্থাৎ অল্প স্থদে আমাদের 

দেশে মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে তাহারই আলোচন৷ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । আমার 
নিকট হইতে পাঠক যেন কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারের আশ! করিবেন না। কারণ 
তাহাহইলে আপনাকেই ঠকিতে হইবে, যেহেতু আমার সে যোগ্যতা নাই। সাধারণে 
সম্তভায় মূলধন পাইবার জন্থ গভর্ণমেণ্ট যে আইন (১৯১২ সালের ২ আইন ) বিধি বদ্ধ 
করিয়াছেন সেই সম্বন্ধ আমরা কিঞ্চিং আলোচনা করিব। গভর্ণমেণ্ট যে আইন 

করিয়াছেন তদন্থুসারে অনেক স্থানে কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালার লোক 

খ্য।র তুলনায় ইহার কার্যকারিতা যে অনেকেই উপলব্ধি করেন নাই তাহ! বলিলে 

অতুত্তি হইবে নাঁ। বর্ধমানের ন্টায় এত বড় জেলায় এই 'আইন অনুসারে মোউ 

১৩ টা ব্যাঙ্ক অগ্যাবধি স্থাপিত হইয়াছে । 
সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়! যায় ষে অল্প টাক! কর্জজ করিলে যে হারে সুদ দিতে চয় 

অধিক টাক। একত্রে ক্জ লইলে সুদের হার অনেক কম হয়। অবশ্তঠ অধিক টাকা 

সকল লোককে মহাজনরা কর্জ দেন না একথাও মতা । যেব্যক্তি অধিক টাক! কঙ্ত 

পাঁইবার যোগ্য তীষ্ার সম্পত্তির জন্তই হউক বা যে কোন কারণেই হউক (তাহার ) 
“ক্রেডিট” বা বাজার সন্ত্রম অধিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত ক্রেডিট 

থাকিলেই অল্প সুদে টাক! কর্জ পাঁওয়! যায়। ব্যক্তিগত ক্রেডিট হয়ত যথেষ্ট ন| হইতে 

পারে কিন্তু কয়েকজন মিলিয়! তাহাদের ক্রেডিট একত্রিত করিলে ( ০০-০7997861%9 

৫7০10) তাহার দ্বারা অনেক কার্য (যাহ! একের পক্ষে অসাধ্য ) অনায়াসে সাধন 

হইতে পারে । এই মুল স্ুত্রের উপর নির্ভর করিয়! সস্তায় মূলধন সংগ্রহের জন্য গবর্ণমেপ্ট 
গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটা স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন 

গভর্ণমেণ্ট ১৯৪ সালে কো-অপারেটীভ, ক্রেডিট সোসাইটার একট (49 10 ০1 1904) 

প্রবর্তন করেন ; পরে উহা সংশোধিত হইয়া ১৯১২ সালের ২ আইন পামে অভিহিত হয়। 

এই আইনে তিন প্রকার সমিতি গঠনের নির্দেশ আছে । 
১। 11781 বা গ্রাম্য সমিতি। ২। [0:৮৪ বা নাগরিক সমিতি। 

৩1 0970৮] না কেন্ছিক সমিতি । সকল সমিতির উদ্দেশ্ত এক হুইলে ও গঠনের 



২৬০ কৃষক-পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খু | 
্ সেখ 4 ৬৪ লসর সস্তা পট আসি শত সি সিসি তি এসপি ০ পাসটিলীিশপী সিল তি সপ ৯ শিশ্িালিস্উিপািসসিপরি জলাশী ১ ৩ স্ি্উটিস্উএক | আত সিটি রীতি | এ ০৮৫ পট 

তারতম্য আছে। নাগরিক ও কেস্তিক সমিতির বিষয় বাদ দিয়। গ্রাম্য সমিতির সম্বন্ধে - 

এক্ষণে আমরা আলোচন। করিব এই সমস্ত সমিতির কার্য পরিদর্শনের জন্য গভর্ণমেন্ট 

নিজ বায়ে প্রত্যেক প্রদেশে একজন উচ্চ বেতনের কর্মচারী 7১981502৮01 0০- 

07১01"2,6159 90019669 নিযুক্ত করিয়াছেন । বঙ্গদেশের জন্ত যে রেদিষ্টার আছেন 

তাহার আফিদ কলিকাতায় রাইটারম্ বিল্ডিংসে। 

১। সমিতির উদ্দেশ্য £__-পরম্পরের সাহাযো মিতবায়ী '9 মাম্স নির্ভরশীল হইতে 

উৎসাহ দিয়া সভ্যদিগের অবস্থার উন্নতি করা । 

২। কি প্রকারে সমিতির মূলধন সংগ্রহ কর! হয় :-_(ক) সমিতির কায নির্বাহক 
কমিটী (129088059 091010016099 ) সমিতির কাধ্য চালাইবায় জন্ত সমিতির তরফ 

হইতে কর্জ করিবেন। €খ) সমিতির কার্যের প্রতি লোকের বিশ্বাস স্থাপিত হইলে 

স্থানীয় লোকের মূলধন আকৃষ্ট হইবে ; অথাং লোকে আগ্রহের সহিত তাভাদের সঞ্চিত 

আর্থ সমিতিতে আমানত (1)919510) করিবেন। (গ) পুর্বে গববমেন্ট যোগ্যত। 

অন্তসারে প্রতোক সমিতিকে ১৩ বৎস'রর জগ্ত ২০** টাকা! পণ্যন্ত কগ্জ ।দত্েন উল্ত 

১৩ বতপরের মধ্যে প্রথম ৩ বৎসর বিনা স্থুদে এবং পরের দশ বৎসর বার্পিক শতক বা 

মাত্র চারি টাকা! সুদে লইতেন এবং চতুর্থ বংসর হইতে প্রতি বৎসর আসল এ টাকার 

শমাংশ হিসাবে আদায় করিতেন; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাক! এই কার্থ্যে 

নিষুক্ত হওয়ায় নিজে কোন সমিতির ভূলধন সরবরাহ না! করিয়া যে সকল সমিতি পূর্বে 
স্থাপিত হইয়াছে ও যাহাদের মূলধন এত অধিক যে, ত্তীহার। নিজে স্তানীয় লৌকের মধ্যে 
খাটাইতে পারিতেছেন না । সেই সকল সমিতি (08170111325 ) হইন্তে বন্দোবস্ত 

কারয়। মূলধন অভাববিশিই সমিতি সমূহকে সুবিধামত সুদে টাকা সরবরাহ করিয়। 

থাকেন । 
৩। সমিতির বিশে সুবিধা ১--(ক) সমিতি রেজেষক্টী করিবার জনা কোনন্ধপ 

দীস্ (1984) দিতে হয় নাঁ। (খ) বৎসরে অন্তঃ একবার করিয়া সমিতির খাতা পঞ্ 

গভর্ণমেণ্ট তরফ হতে বিনা ব্যয়ে পরিদর্শন করা (॥ [7166 20010) হয়। (গ) সমিতির 

দলিল পত্রে ট্য।ম্প লগে নাও রেজেন্ী করিতে হহলে ফীস্ লাগে না (0909 607)) 

৪621] 08 10. 1951568,61018 (9৫8) ঘে) সমিতির আয়ের উপর ইনকম টেঙ্গ 

(11000101617) লাগে না। (উ) সমিতি ও তাহার মেখ্রগণের মধ্যে টাকা আদান 

প্রদান কালে রসিদ ষ্ট্যাম্প (1১9611১512৮) ) ব্যবহার করিতে হয় না । (চ) সমি- 

তির চিসাব রক্ষার জন্য যাহা কিছু খাতাপত্র মবগ্যক সমস্তই রেজিষ্রারদ আফিস হইতে 

বিনামূলো সরনরাহ করা হয়। 

৪। কি প্রকার সমিতি স্থাপন করিতে হয় ।--কে) কলিকাতায় রাইটারস বিল্ডিংয়ে 

কো-অপারেটীভ সোসাইটির রেজিষ্টার সাচেবের নিকট সমিতি স্থাপনের জন আবেদন 



৯ম সংখ্য। ] দার্জিলিঙ্গে আলুর চাষ । টি 
পা সিল পি অ্পাসিপ সিপিস্পি অপ শপ পা লি লে পপি অ্াপাসিলিস সিতি সিল চল সখি 0 ভা 2০৩ স্পিস্পিস্রি পা পরি শী ও পিসিতে িত পন এ স্পস্ট 1 জপ দাসকে সা ৯ ২ টিক শিরা তল 

করিতে হুয়। (খ) সমিতিতে অন্ততঃ ১৫ জন সভ্য থাকা আবশ্তক তন্মধ্যে অন্ততঃ ৮ জন 
লেখাপড়। জান! চাই। (গ) সমিতির দভ্যগণের প্রত্যেকের বয়দ অন্যুন ১৮ বৎসর হওয়া 

আবহক। (ঘ) সমিতির সভ্যগণ এক গ্রামবাসী হইলেই ভাল হয় অভাবে নিকটন্তী 

একাধিক গ্রামের লোক হইলেও চলিবে । (ও) সভ্যগণ কর্তব্যপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হওয়া 

আবশ্তক। ইহা ব্যতীত আবশ্যকীয় যে কোন সংবাদ উল্লিখিত ঠিকায়াম় কো-অপারেটিভ 

সোসাইটার রেজিস্ত্রার সাহেবের নিকট জানিতে পার যার। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমিতি 

স্থাপন করিয়া যাহাতে কৃষক ও শিল্পীগণের মধ্যে সম্তায় মূলধন সরবরাহ হয় তাহার 

আয়োজন করা আবশ্তক নচেৎ বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। বারান্তরে এবিষয়ে আর 

কিছু (11406192] 15017)6৭ ) আলোচনা করিবার ইচ্ছা র্ভিল। 

দাত্ঞিলিঙ্গে আলুর চাষ 
৪৯০ 

শ্ীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী এম্, আর, এ, এস্ 

আলু চাষের সমব-_দার্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বৎসরে দুইবার আলুর চাষ হয়। ইহা 

বল! আবশ্যক যে দাঞ্জিলিঙ্গ জেলায় সর্বত্র এইরূপ হয় না। সমুদ্র হইতে যে পর্বতের 

উচ্চতা ৪০০০ ফিট বা ততোধিক তথায়ই কেবল বংসরে দুইবার আলুর চাষ হইতে পারে । 
সমতল ভূমিতে অথব! যে পাহাড়ের উচ্চতা ৪০০০ ফিটের কম তথায় শ্রীতকালেই কেবল 

অ।লুর চাষ হইতে পারে । পাউন৷ সহরে উচ্চ জমীতে যে স্থলে বর্ষার জল দীড়ায় না,তগায় 

কলগাঙ্গের আলু সেপ্টেম্বর ম।সেই চাষ হইয়া থাকে কিন্তু ইহার ফসল অতি অল্প | তৰে 

অতি প্রথমে নূতন আলু উঠিলে তাহার মূল্য খুব অধিক এবং আলু তুলিয়! লইয়া এ 
জমীতে পুনরায় আলুর চাষ কিন্বা কপির চাঁষ হইতে পারে, এইজন্ত পাটনার কৃষকগণ 

অসময়েও আলুর চাষ করিয়। থাকে । সর্বপ্রকার আলু এঁ সময়ে উৎপন্ন হয় না। কেবল 
কলগাঙ্গের আলু ( ইহার চক্ষু রক্কবর্ণ বিশিষ্ট ) চাষ হইয়! থাকে। 

রোপণের সমযু-___দার্জিলিক্ষে হইবার রোপণ হয় ভাহার সময় £__১ম জানুয়ারী 
হইতে আরন্ত করিয়া মার্চের মধ্যভাগ পর্যাস্ত অর্থাৎ মাঘের মধ্যভ!গ হইতে চৈত্র পর্যন্ত । 



২৬২ কষক--পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
স্মিত তন ৮ ৯০ পাসসি শিলা তত দি ভা তিল এ পল সতাসটি পিসি উট সিসি সি িপিসালি ২৩ সি সপ তি সি পি্পাটিশতিস্্পাস্সি তাপস পরি পপি পিসির ছি শিক সি্পীসিশালা সিপিএ সি স্মিিপি সিট সপ সা সপ সিল 

২য়। আগস্টের ২ মধ্যভাগ হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রধানত: সেপ্টেম্বর অথবা শ্রাবণ মাস। 

৪০০০ ফিটের নিম্নদেশে ভাদ্র হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত আলু রোপণ কর! হয়। কোন 

কোন স্থলে মে ও জুন মাসেও আলু বসান হয় এই মালু অক্টোবর মাসে পাকে। 

প্রকৃতপক্ষে দাঞ্জিলিঙ্গ জেলায় বারমাসই প্রায় আলু লাগান হয় প্রথমোক্ত রোপণের 

আলুর ফসল অধিক। কিন্ধ স্থলবিশেষে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রোপিত আলু আধক 

ফল ধারণ করে। কারণ এই সময়ে অধিক বৃষ্টি কিম্বা একেবারে বৃষ্টির অভাৰ হয় না। 

তবে এই সময়ে টিপি রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়। এইজন্য অধিকাংশস্থলে এই সময়ে 

আলুর চাষ করা হয় না। 

সার-__দার্জিলিঙ্গে গোবর বাতীত অন্ত সার ব্যবহারের নিয়ম নাই। ইহার 

পরিমাণেরও ঠিক নাই। যার যেমন সার সংগ্রহ আছে, সে সেই পরিমাণে গোবর 
প্রয়োগ করে। কোন কোন কৃষক বিঘায় ৩০ মণ, কেহ কেহ বা বিঘ! প্রতি ৫০ মণ 

গোবর ব্যবহার করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ না 

করিলে কখনও আলু উৎপন্ন করা যায় ন!। সার বিহীন জমীতে বিঘায় ১০ মন আলুও 

জন্মান যায় না! 

রোপণ প্রণালী-_দাজ্জিলিঙ্গে সাধারণতঃ কোদালীদ্বারা জমী প্রস্তত করা 

হয়; কারণ জমী উচু ও নীট থাকার তথায় হল চালান যায় না। আলু বদাইতে হইলে 

বিঘ।য় ৪ না! ৫ মন বীজের প্রয়োজন হয়। তাহার! এক ভাত অন্থুর অস্তর লাইন গ্রস্ত 

করে। প্রত্যেক লাইনে ৬ ইঞ্চি অন্তর আলু বসান হয়। ছোট আলু আস্তই বসান হয় 

এবং বড় আলু কাটিরা লাগান হয়। দাজ্জিলিঙ্গের কষকগণ আলু কিছু অধিক পরিমাণে 
রোপণ করিয়! থাকে । ইহাতে টিপি রোগের আক্রমণ অতিশন বৃদ্দিপ্রাপ্থু হইয়। থাকে। 

আমাদের বিবেচনায় দাজ্জিলিঙ্গে লাইন ১৫ হইতে ৩২ ইঞ্চি অন্থুর করা উণ্ত এবং 

গ্রত্যেক লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর আলু বসান কর্তব্য । হুগলি জেলার বে বৎসর টিপি রোগের 

বড় প্রাছু্ভাব হয় তখন দেবিয়াছিলাম ৫ম যে জমীর আলু ঘণ বসান হইয়াছিল তথায় টিপি 

(রোগের আক্রমনও অধিক হইরাছিল। 

দচ্ছিলিঙ্গে আলুর ফলল অধিক হয় না। ইচার কারণ ইতিপুর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে 

যে তাহারা কেবল একমাত্র গোবর সার অন্ন পরিমাণে ব্যবহার করে। অধিক পরিমাণে 

গোবর সার পাওয়া যায় না। তথায় অধিক বৃষ্টি হয় এনং জমী ও অত্যন্ত ঢালু। সুতরাং 

জমীর সার অত্যধিক পরিমাণে বিধৌত হইয়া চলিয়া যায় । এই সব কারণে বিঘা! প্রতি 

২০ মন ফদল হইলেই তথাকার কৃষকগণ সন্ধষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সনতলক্ষেত্রে মনের 
সহিত চাষ করিলে বিঘ। প্রতি ১০* মন আলুও উৎপন ভয় । 
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ক্পীগুরুচরণ রক্ষিত 

আমাদের সজল! নফল! বঙ্গজননী প্রকৃতই স্বর্ণ প্রসবিনী, ইহার জল বাধু কৃষিকার্য্যের 
সম্পূর্ণ অনুকুল, বিশেফতঃ প্রকৃতি প্রদত্ত সারে ইহা স্বতঃই উর্বধরা, এমন সোণার দেশের 

লোকও যে অন্নের কাঙ্গাল হইয়৷ পড়িয়াছে, ইহ! বস্কৃতঃই দুখের বিষয়। কৃষিকার্যের প্রতি 
দ্বণাই ইহার মূল কারণ। ইউরোপ, আমেরিক! জাপান প্রভূতি দেশের মৃত্তিকা এদেশের 
তুলনার কৃিকার্ষ্যের পক্ষে তত অনুকূল নহে। তথাপি তাহারা তাহাদের সার প্রয়োগ, 
অধ্যবসায় পরিশ্রম ও উৎসাহের সাহাধো একই জমী হইতে বারংবার প্রহর পরিমাণে ফসল 
উৎপন্ন করিয়! কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতেছে । বঙ্গদেশের কৃষককে পাশ্চাত্য 

দেশের কষকগণের গ্ঠায় অতাধিক অর্থবায় ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকারধ্য সম্পন্ন করিতে 

হয় না। কৃষিকার্যো সারের প্রয়োজনীয়তা কি এবং শশ্তের খাগ্াভাব দূর করিতে হইলে 
কিরূপ খাদ্যের জন্ত কিরূপ সার বাবহার করিতে হইবে, মোটামুটিভাবে এই সকল তথ্য 

অবগত হওয়া কৃষক মাত্রেরই পক্ষে অবশ্য কর্তা । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এদেশের কৃষক 

লোকও 'এদেশে নাই, এজন্ত সাধারণতঃ এদেশের কৃষকদ্দিগকে প্রকৃতির উপরেই সম্পূর্ণ 

নির করিয়া কৃষিকার্ধা নির্বাহ করিতে হয়। ফলে কোন বৎসর প্রকৃতি প্রতিকূল 

হইলেই দেশে 'অন্নাভাব জনিত হাহাকারধবনি উপস্থিত হইয়া থাকে । আমাদের দেশের 

কুষকের! কোন কোন সময় ভূমিকে বিশ্রাম দিয়! থাকে, অর্থাৎ তাভাতে কোনরূপ শস্তের 
চাষ ন! করিয়! পতিত রাখে । ক্রমাগত ২।৪ বৎসর জমী পতিত রাখিয়া তৎপরে উহাতে 
ফসলের চাষ করে। ভূমিকে বিশ্রাম দিতে পারিলে যে তাগতে অধিক ফসল প্রাপ্ত 

হওয়! যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেনন! বিশ্রামকালে ভূমিতে একতিদত্ত সার ক্রমে 

৩৪ বংসর সঞ্চিত হইয়ই উহার উর্বর! শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বদ্ধিত করিয়া থাকে । 

কিন্তু রীতিমত সার প্রয়োগাদি করিতে পারিলে জমীকে বিশ্রাম দিয়! কৃষককে ক্ষতিম্বীকার 

করিতে হয় না। বরং বিশ্রাম না দিয়াও তাহারা একই ক্ষেত্র হইতে পুনঃপুনঃ প্রচুর 
ফলল পাইতে পারে। ইহাদের আর্থিক লাভও যথেষ্ট হয়, এবং দেশে ধনাগমের পথও 

প্রশস্ত হয়। 

উদ্ভিদের! আমাদের জীবন রক্ষ। করিয়! থাকে, সুতরাং উহ্বাদিগকে রক্ষা আমাদের 

প্রথম ও প্রধ।ন কর্তবা কর্ম, খান্যের অভাব হইলে উদ্ধিদেরাও আমাদের স্টায় জীবিত 

থাকেনা বলিয়। যে একেবারেই হউক, ব! বারে বারে হউক, উহাদের খাদ আমাদিগকেই 
সোগাইতে হইবে । ছুগ্ধের জন্য গোপালন করিয়া থাকি, গাঁভী হইতে রীতিমত দুগ্ধ পাইতে 
হইলে উহাকে যথোপযুক্ত গান্য দিতে হয়, মাংসের জন্য ছাগ পরানগাদদি পশু পক্ষী পালন 
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করিতে হইলে উহাদিগকেও রীতিমত আহার দিতে হয়, পালিত পশুপক্ষীরা ্ বকীর খানযবন্ত 

নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া লইতে সর্বদ। সমর্থ নহে, ফলতঃ উহাদেরও খাদাভাৰ ঘটিলে 

আমাদিগকে যোগাইতে হয়, তদ্রপ ভূমি হইতে খৰ আমাদের সকল প্রকার খানাই উংপক্ন 
হইয়া! থাকে, তখন সমিরও খাদ্যাভাব মোচন করা আমাদেরই কর্তব্য । 

আর, লিচু, কাঠালাদি ফল বৃক্ষ, লাউ, কুমড়া, বেগুণ, কপি, আলু ইত্যাদি শাক 

সন্জী কিন্ব। পুশ্পোদ্যানের নানাবিধ ফুল গাছ সকল প্রকার উদ্ছিদেহ তরল সার দিলে 

ছুইটী বিশেষ মহহুপকার সংসাধিত হয়, প্রথমত: এতদ্বার। উদ্ধিদের ৰদ্ধনশীলতার পরি- 

বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীরতঃ উছ্ছিদেরফলন ফুলনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয়। তরল সার কিরূপে 

প্রস্তুত করিতে হয়, কোন কোন পদার্থ হইতে সচরাচর উৎকৃষ্ট তরল সার প্রস্তত হুইয়। 

থাকে, উদ্িদের কোন অবস্থায় ওকি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ উহার প্রয়োগের আবশ্ক 

তাহ! বিশেষরূপে জানিয়া রাখ! কর্তবা। আমি নিজে তরলসার প্রয়োগের পক্ষপাতী 

এবং প্রায় বারমাপই আমি উহ| নাাবিধ তরি তরকারী ও বুক্ষঃদিতে ব্যবহার করিয়া 

থাকি। উদ্ধিদের অবস্থা ও মভাৰ বিবেচনা করিয়া অল্পধিক পরিমাণে ইহার ব্যবহারে 

বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়া থাকে । 

উদ্ভিদে যে সকল সার প্রয়োগ হইয়া থাকে, প্রায় তাহার অধিকাংশই তরল সার 

রূপে ব্যবছত হইতে পারে । স্থল সারকে জলে গুলিয়। তরল করিয়া! লইলেই তরল সর 

হয়, তবে হা ও স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে বিগলিত পদার্থকে জলে মিশ্রিত করিয়া! লইলে 

উহার কার্য শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া! থাকে, সদ্য বা টাটকা জিনিসের তরল সারে তেমন শুভ 

বা আশ ফল প্রদান করে না। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে সার বিগলিত হইলে 

উহা! হইতে কিয়ং পরিমাণে সার পদার্থ নষ্ট হইয়া যার, আবার কেহ কেহ বলিয়। থাকেন 

যে টাটক। জিনিস জলে গুলির! গাছে ব্যবহার করিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়৷ যায়। 

আমি কিন্তু বিগলিত সারই ব্যবহার করিয়। থাকি, কারণ বারংবার পরীক্ষ। ও বাবহারের 

ফলে ইহাই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে শুল পদার্থ বিগলিত হইলে উহার স্লাংশের বনুভাগ 

স্ব নুস্ষ্মভাগে বিভক্ত হঈয়া যায় এবং শীঘ্বই তাহা উদ্ভিদগণ শিকড়ের হুম্ম ছিদ্র দিয়] 

আহরণ করিতে পারে । ফলতঃ উদছ্ছিদ শরীরে লীদ্বই উহার কার্যকারিতা উপলব্ধি 

করিতে পার। যার । বিগলনকালে সার মধ্যে একটী উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপ হেতু 

সারের কতকগুলি পদার্থ বাম্পাকারে যেমন চলিয়া যায়, তেমনি আবার দেখিতে পাওয় 

যায় যে, এই উত্তাপ হেতু সারের মধ্যে একটা ভৌতিক পরিবর্তন ঘটে, তন্নিবন্ধন সার 

মধ্যন্থিত সারাংশেরও অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয়, এতদঘ্বাতীত সারের মধো যে স্থল 

পার্থ অগলনীয় অবস্থ।য় অবস্থান করিতেছিল, তাহা ও উত্তাপবশে সুষ্ম সুক্ম পরমাথুতে 

পরিণত হয়, কাজেই উহা! শ্ীদ্বই উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে সমর্থ হয়। 

সারকে সদাই জলে গুলিয়া ব্যবহার করিলে সমাক ফল পাওয়া যায় ন বরং অধিক 



৯ম সংখ্যা। | উদ্ভিদ তরল সার প্রয়োগ ২৬৫ 
পশলা গাজী তি পা ক স্পস্ট সী আটা পতি সিপ্া টি পিসি জনি | শী কি শি টিপ ০৩৬ ০৬ এরি জি পিরিসিপ্ী পপি লি লি লা 

মাত্রায় প্রয়োগে কুফলই ফলিয়া থাকে আমি পরীক্ষা করি! দেখিয়াছি, আমার বাগানম্থ 

ছুইটী চার! লিচু গাছে সদ্যসার জলে গুলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে চারা গাছ 
ছুইটী তৎপর দিবন হইতে ঝিমাইতে আরস্ত করে । অনস্তর উহা তফাৎ করিয়া ফেলিয়৷ 
তাহাতে জল সেচন ও অন্তান্ত পাইটাদি করিয়াও গাছ ছুইটাকে আর বাচাইতে পারিলাম 

ন|, অবশেষে শুফ হইয়! মরিয়। গেল । ইহার কারণ ইহাই অনুমিত হইল যে সদ্য বা টাটকা 

সার বিমিশ্িত জল গাছের গোড়ায় দিতেই মৃন্তিকা কর্তক জল শরাপ্বই শোবিত হইয়া 

স্থলাংশ সাররূপে উপরে থাকিয়া গেল, ও উহা! হইতে একটী স্বাভাবিক উত্তাপ উৎপন 

হইয়। গাছটীকে ঝিমাইয়া শেষে মারিয়! ফেলিল। সেই অবধি আমি নিগলিত সারই 

ব্যবহার করিয়া! থাকি, এবং তাহাতে আশান্ুযায়ী ফলও প্রাপ্ত হইয়াছি, কোন জিনিস 

বিগলিত করিতে হইলে উহাতে রস ও উত্তাপ উভয়ই থাক। উচিত, একের অভাবে 

অন্তের কার্য্য সংঘটিত হয় না। দৃষ্টাস্তস্বরূপ একখণ্ড তৈল পি্টক বা খৈল শুফাবস্থায় 
গাছের গোড়ায় ফেলিয়। রাখিলে কোন কার্যই হয় না, কিন্তু কলবশে উহাত্তে প্রতিদিনের 

শিশরপাত হেতু ক্রমে উহা বিচূর্ণিত হইতে থাকে, অপরদিকে হৃর্যেত্তাপের প্রকোপে 
উহ।র রূপান্তর হয়। এইরূপে বিগলিত হইয়া তৈল পিষ্টকের পৃথক অস্তিত্ব যখন 'আর 

থাকে না, তখন উহার শক্তি উদ্ছিদে প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই শক্তি কিম্বা তাহার গুণ 

উপলব্ধি করিতে পার! ধায় না। ক্রমে ক্রমে বিগলিত হইয়। উদ্ধিদ শরীরে ত্রমে কার্য্য 

করিতে থকে বলিয়াই উহার আশ্ত উপকারীত। বুঝিতে পারা যায় না। স্থুলাবস্থ।য় 
মুন্তকায় পার প্রযুক্ত হইলে হুক্ানু হক্মাংশে বিভক্ত হইতে বিলম্ব হয়, কিন্তু যত বিগলিত 

হইতে থাকে, ততই উহ্বার ক্রিয়! উদ্থিদ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থুলসার মাটাতে 

প্রদান করিবার পরে বদি তাহাতে জল সেচন ন। কর। যায়. কিম্বা যদি বারিপাত ন। হয়, 

তাহ। হইলে সেই সার নিক্কিয়ভাবে অবস্থান করে, অথব। অঠি ধীরে বিগনিত হহইয়। 

মৃন্তিকান্যন্তরস্থিত রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য করিতে থাকে । ইহা হইতেই 
বুঝিতে হইবে, "ষ ক্ষেত্রে স্থললার দিলেও উহ! তরলাবস্থায় পরিণত হয়, তবে তাহার 

কার্য হয়। 

রুণ্ণ ও মড়াঞ্চে গাছে তরল সার দিলে উহাতে নবশক্কির সঞ্চার হয়, বৃদ্ধিশীল গাছে 

প্রদান করিলে উহাতে শীত্রই ফলন ফুলনের শক্তি আনয়ন করে। ফুলের কুঁড়ি অবস্থার 

দিলে ফুল বড় হয় ফুলের গঠন পরিপাটি হয় ফুলের বর্ণের ওজ্জলা বৃদ্ধি পায় ফলের 

মধ্যমাবস্থায় দিলে, ফল পরিপুষ্ট হয়, সুপ হয় ও সুশ্বাদ হয়, ইহাও বল! আবশ্তক যে 

অবিবেচনার সহিত বা! অসময়ে কোন উদ্ভিদে তরল সার প্রদান করিলে হিতে বিপরীত 

হইয়া থাকে। যে গাছটী বেশ বাড়িতেছে এবং ফল বা ফুল হইবার বিলম্ব আছে, 
তাহাতে অধিক পরিমাণে বা প্রতিনিয়ত এই সার প্রদান করিলে গাছ অনেক সময় 

ষাড়াইয়া যায় অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়। পড়ে । তখন "মাপার .ইহার বৃদ্ধিশীলতার 
৩০৩ 



২৬৬ কৃষক-_-পৌধষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
শি স্পর্টি ঈ ছিলি সিটি পট তে সপ শাপলা অপ প৬ কোস্ট পস্টিপটি পলিসি সির সশীসপাীি শি এ ৮25 সপ তিস্তা সত পা স্পা তিগ আপ আপিন 

গতিরুদ্ধ করিবার জন্য গাছের গোড়ায় মাটা দূরব্যাপিয়া কোদলাইয়া ও ও মৃস্তিকাচুর্ণ করিয়া 
দিতে হয়, ইত্যাদি নান! উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়! পড়ে । কোদলাইয়া দিলে 

গ।ছের অনেক শিকড় কাটিয়া যাঁয়, মুস্তিকার আর্রতার হাস হয়, স্থৃতরাং গছের আর 

তেনন বাড়িবার শক্তি থাকে না । গাছের শিকড় এইরূপে কাটিয়া গেলে এবং মাটীর 

রস শু হইতে থাকিলে, উদ্ছিদ শরীর মধো একটী ঘোরতর পরিবর্তন সংঘটিত হয়, গছ 

থমকিয়া যায়, এই অবসরে গাছের শাখা পল্পবাদি অপেক্ষারুত কঠিন করিয়া উহ'র গতি 

ফলন ফুলনের দিকে ধাবিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, বৃদ্ধিশীল গাছের শাখা 

প্রশাখাদি ছাটিয়৷ দিলে উহার বৃদ্ধিশক্তির হাস হইবে, কিন্তু সেটা ভ্রম, গাঁছের শাখা 

প্রশাখা কাটিয়া দিলে, আপাততঃ সেই কর্তিতাংশের গতিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত ফলে সে 

গতিটী অপরাপর শাখ। প্রশাখার দিকে ধানিত হয, কিন্ব। মুত্তিকাভ্যন্তরস্থিত শিকড়সমুতের 

রুদ্ধ সাধন করে এইরূপে উদ্ভিদের একাংশের গনি রুদ্ধ হইলে অথবা শিকড়ের বুদ্ধিহেতু 
শাখ| প্রশাগা অপেক্ষাকৃত অপিক শক্তি সঞ্চালিত হইলে আমাদিগের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল 

কোথায়? এতন্বার। বুক্ষকে অধিকতর বদ্ধিত হইবার পক্ষে সহায়ত! কর! হইল। 

কপি, আলু, বেগুণ, শাকাদি সন্ী বাগানে ও অমি তরল সার বাবহার করিয়া যথেষ্ট 

সুফল পাইয়াছি। বারমাসের যোগান সার রাখিতে হইলে বাগানের মধ্যে কোন একটা 

নির্দিষ্ট স্তানে বড় বড় পিপা, গামলা বা মটকী মপো সার ভিজাইয়া' রাখ! কর্তব্য। সার 

পঙিতে আরম্ভ হইলে তাহাতে রাশি রাশি ক্ষদ ক্ষত্র কমিবৎ পোকা! জন্মে, আবার তাত।ই 

'অপন! হইতে মরিয়। গিরা সারের সঠিত মিশ্রিত হইয়া যায় । এতনি'ন্ধন সারের গুণও 

অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সার পচাইলে উল্লিখিত প্রকারে আর একটী বি.শষ লাভ 

হইয়া থাকে । সার সঞ্চিত পাব্রটাকে দিবারাত্র ঢাকিয়' রাধা আবশ্যক, এবং জল কমিয়া 

গালে পুন্রায় সেই পাত্রে জল দিয় রাখিতে হয়| সার অতিশয় পুরাতন হইয়া গেলে উচ্ার 

শক্তির হাস হইয়া থাকে, 'এজন্য একেবারে 'অপিক সাব না ভিজাঈয়। বাবার করিবার 

১০১৫ দিন হইতে একমাস কাল পুর্বে ভিজাইতে দেওরা আবশ্যক | প্রতিনিয়ত যোগান 

রাখিবার জন্য ১।৪টা পিপাদি রাখার আবশ্যক, কারণ হাহা হইলে একটা পিপার সার 

বাবার করিবার কিছ পুর্বে দ্বিতীয় পিপার সাধ গ্রস্থানের উদ্যোগ কর! মাইতে পারে । 

৩1৫ বংসরের পুরাতন পচা গোবর ও খৈল স্বনম্ন স্বতন্ঘভাবে কি্গা বিমিশিত ভাবে পচাইযা 
বাবার করিতে হয়। যেস্কানে অস্থিচুর্ণ পায় যায়, অথায় উভ।দের প্রত্যোকের সঠিত 
কিছু কিছু মিশ্রিত করিয়া পচাঈলে আরও সুন্দর ও উপাদেয় হইয়া থাকে । চারা অবস্থা 

হইতে তরল সার বাবছার করিতে পারিলে গাছ বেশ স্পষ্ট হয়, এজন্য কপি গ্রন্ততি বীজ 
হইতে চারা জন্মিবর পরেই একদফা তরল সার দেওয়া উচিত। হ।পোরে বসাইয়া ১৩ ব'র 
দিলে সুন্দর বৃহৎ বৃহৎ কপি জন্মে। তরল সার দিবার সময় পাত্র হইতে স্বতন্ত্র পাত্রে 

কিছু তরল সার উঠা তাহার সহিত সামান্তরূপ জল মিশাইয়! প্রত্যেক গাছের গোড়ায় 



৯ম মংখ্য। | ] উদ্তিদে তরল সার. প্রয়োগ ২৬৭ 
সপ ৩ বরো স্লিপ - ২ শত সপিস্িিসিলি পিসি চিলি সপ সী ক সপ স্টিকি পিপাসা দিলি শিলা ৮০০৩০ পতি ভিপি পলা শা তত উিশটী তলা শি তলা হিসি লিস্ট সিসি লেট ওসি 

ঢালিয দিতে হ হয়, রস টানিয়া গেলে ছু (একদিন অন্তর গোড়ার মাটাতে “যো বান্ধিলে 

গাছের গোড়াগুলি আস্তে আস্তে একবার নিড়নী দিয়া নিড়াইয়৷ উত্তমরূপে মৃত্তিকা 
সহিত সারের সরকে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে, অতঃপর গাছে প্রয়োজনানুরূপ জল সেচন 

করা বিধেয়। ৃ 

বর্যাকালে তরল সার ব্যবহার করিবার বিশেষ কোনই আবশ্তকণ। উপলব্ধি করি না। 

কারণ আক।শের জল স্বভাবতঃই সারময়। তবে দেশবিশেষে কে।নস্থানের বুষ্টির জলে 

"শী কোনস্থানে অল্প সারভাগ বিদ্যমান থাকে । বুষ্টির জলে সারময়ত। প্রতিপাদন 

করিবার জন্ত বিশেষ অনুসন্ধান ব! গবেষণার আবশ্তক করে না। একই প্রকারের ছুইটা 

গ।ছকে স্বতন্বভাবে এক একটি গামণায় রোপণ করয়া বৃষ্টির সময়ে একটীকে. বাঁহিরে 
অপরটীকে গৃহমধ্যে রাখিয়! দিলে, ছুই চারি দিবসের মধ্যেই বৃষ্টির জলের উপকারিতা 

বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বরধাকালে গাছে তরল সার দিয়া কোনই লাভ 

ন[ই, কারণ তৎকালে বারিপতের প্রভাবে তাবৎ উদ্ধিদই বিনা সারে বদ্ধিত হইতে থাকে, 

স্থতরাং তথন আবার তরল সার দিলে অনেক সময়ে গাছের বৃদ্ধির আতিশয্য হয়, আবার 

মনেক সময় উদ্িদগণ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় কতক সার বৃষ্টির জলে ধৌত 

হইয়া চলিয়া যায়, কতক সার তূগর্ভের ভিতর দিয়া মৃস্তিকার অভ্যন্তরস্থিত ছিদ্র দিয়! 
বভুদুর নিম্নে চলিয়া যায়। উদ্ভিদগণ যখন আহারীয় পদ্দার্থকে আহরণ করিতে সমর্থ হয় 

এখং.শরীরস্থ করিতে সক্ষম হয়, তখনই উহ। প্রযোজ্য । 

27 ছে র রাসায়াঁনক সাঁর-__ইহাতে নাইড্রেট অব্ পটাস্ ও স্থপর 

ঘস্ষে্ট্-গব-লাইম্ উপযুক্ত মাত্র।য় আছে। সিকি পাউ_ আধপোয়া, এক গ্যালন 
হর্থ,ৎ প্রায় 4৫ সের জলে গুলয়া ৪৫ট। গাছে দেওয়া চলে। দাঁম প্রতি পাউও ॥০, 

দুই পাউও টিন 8 আনা, ডাকমাশুল ন্বতশ্ব লাগিবে। কে, এল, ঘোষ, মা.৪.চ8 

(,07)0677) ম্যানেজার ইগ্ডিয়ান গারেনিং এসোসিয়েমন, ১৬ নং বহুবাজার ট্রাট, 

কলিকাতা । 
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সাময়িক ক্ষি-সংবাদ . 
ক 

মার্কিণদেশীয় সিগারেটের তামাক-_-সিগারেটের তামাক উজ্জল পীত বর্ণ 

করিবার জন্য এই পরীক্ষাক্ষেত্রে কত্রিম অগ্নিতাপ সংযোগে তামাক শুফ করা হয়। ইহার 

জন্ত স্বতন্ত্র একটা ঘরের প্রয়োজন । ইহার মধে ২ ছুই পার্খে ২ ছুইটী লোহার চোহ। 

এমনিভাবে বসাইতে হয় যে বাহির হইতে অগ্নি জালাইলে উহার তাপ এ চোঙ্গ। মধ্যে 

দিয়া চলিয়। যাইলে কিন্তু ঘরের ভিতর ধুয়'! লাগবে না । এইরূপ তাপ ক্রমান্বয়ে ৩। ৪ 

দিন মধ্যে ১৮* ডিগ্রি ফাব্রণহিট পর্যন্ত এমনিভাবে পরিচালিত করিতে হয়, যেন ভামাক 

সহজে শুফ হইয়া যায়। ইহাতে তামাকের বর্ণ ও স্বাদ উৎকৃষ্ট হয়। 
১৯১১ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণে তাগাকের আবাদ কর! হইয়াছিল ও মুল্য পাওয়| 

শিয়াছিল :-_ 

তামাকের নাম। ওজন। প্রতিমণের মূল্য | 

হেয়াইট বালি ৪ ৫/০ মণ ২০ ৩৭০ দর | 

লিটিল ফ্রেমেনজিন ... ৭/০ ১, ৩৫২ ৯১ 

কনেকটাকাট সিড় "২ ১৩/০ ৮ ২৫৯ 8 

এই বংসর মৃত্তিকার নিন্তাস্থ অনুর্বরভাবশতঃ এই তামাক ভাল জন্মে নাইট । 

একারণ যেরূপ মূল্য পাওয়া গিয়াছিল উহ। যে বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল তাঁহার 

সন্দেহ নাই। মুত্তিক! ভাল হইলে অধিকতর উংকৃষ্ঠ তামাক পাওয়া যাইত-__এবং মুল)ও 

ধিক পাওয়া যাইত সন্দেহ না । 

এই তামাক অল্প পরিমাণে অনাদ কর! 

হইয়াছিল। ইহার ১ নং তামাকের মাত্র! ১৯ সের পাওয়া গিয়াছিল। ইচ্া ৮১ মণ 

দরে বিক্রীত ভইয়াছিল। এই ফারমের তাম[ক দেখিয়! রঙ্গপুর ট্রবাকো কেম্পানী স্থানীয় 

প্রজাদিগের সাহার্যো উৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক 'মাবাদ করিবার জন্ত এই বৎসর চেষ্ট 

করিয়াছিলেন। [সও এই ফারম স্ুপারিন্টেণ্ডেপ্টের পরামশান্ুমায়ী কার্ধা করিত। 

১০। ১২ জন কৃষক এই মাকিন দেশীয় ও তুরক্ষদেশীয় তামাকের নীক্ত আবাদ করিয়া 

২০। ২০ মণ তামাক পাইয়াছিল। " উঠা প্রতিমণ ২০২ টাঁক| হিসাবে এই কোম্পানী 

খরিদ করিয়/ছিল এই ফারম হইতে কিছু তামাকের চার! নারায়ণগঞ্জের মিঃ গ্লেনকে 

দেওয়। হইঈয়াছিল। তিনিও সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন বলিয়! গুন! গিয়াছে । 



৯ম সংখ্যা । ] ইক্ষু-শর্করা .. ২৬৯ 
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সপ খর ০ পপ নং পপ জে চা ৯৬১০ ৭. পপসপাপাপপ্প্পা পপি শা ৮ স্পিন 

পৌষ, ১৩২২ সাল। 

ইক্ষু-শর্কর। 
১*£ 

আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার ইক্ষু চাষ 'ও শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচন। 
করিয়াছি । উন্নত জাতীয় ইক্ষুর প্রবর্তন এনং চাষ 'ও শর্কর! প্রস্ততের কলের একত্র 

সমাবেশ ব্যতীত ভারতীয় শর্করা ব্যবসায়ের যে কোন স্থায়ী উন্নতি হওয়ার আশা নাই 

হাহাও বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে সমস্ত জগতে ইক্ষু শর্করার আধুনিক 

অবস্থা সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বিবৃত হইবে । 

বৈজ্ঞানিক গবেষণ(র ফলে ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে শর্করা সখের দ্রবা 

নচছে, ইহা! খাগ্ঠ হিসাবে একটি আবশ্তকীয় পদার্থ। ইহা সহজেই পরিপাক হয়, শরীরের 
মাংসপেশী সমূহের বলসাধন করে ও উত্তাপ উৎপাদন করে। শিশুগণের পক্ষে ও 

অত্যধিক শারিরীক পরিশ্রমলিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা! অত্যাবন্তকীয়। যে ব্যক্তি 

সহজে দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাকে রোজ একপোয়া আন্দাজ 

(৮ আউন্স ) চিনি খাইতে দিলে সে আরও ১ একের ৪ চার হইতে ১ একের ৩ তিন 

গুণ অধিক কাজ করিতে পারিবে । ইহ।র কারণ এই যে কায়িক শ্রমলিপ্ত পেশীসমূহ 
শর্করা ভিন্ন আর কোন দ্রব্য বাবহার করিতে পারে না। মাংস প্রভৃতি খাইতে দিলে, 

প্রথবে মাংস হইতে শর্করা নিক্ষাষণ করিয়া! লইয়! তাহার পর ব্যবহার করিতে পারে ।" 

ত।হাতে অবশ্ঠ কতক পরিমাণ,শক্তির শপব্যয় হয়। এই সমস্ত কারণেই বোধ হয় প্রতীচ্য 

দেশ সমূহে শর্করার ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । এক গ্রেটত্রিটনের অঙ্কাদি 

দেখিপেই তাহ সহজে বুঝিতে পারা যায়। ১৭০ খুঃ অন্দে উক্ত দেশে কেবলমাত্র 
১৯,৯০০ টন শর্করা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮০০ সালে উহা বুদ্ধি পাইয়া ১৫০,০০* টন হয় 
এবং ১৯৯০ সালে দেখিতে পাওয়া য়ায় যে শর্করা! বাবহারের মাত্র। বহুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। 
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১৫১৩০১০০৪ *টনে পরিণত হইয়াছে | লোক সংখ্যার অনুমান ইহার মাত্র কোর প্রতি 

৮৬ পাউগ্ডে দীড়ায়। প্রতীচ্য দেশ সমূচ্ের পক্ষে ইহাই সর্বোচ্চ অঙ্ক । আমেরিকার 
যুক্প্রদেশ, ফান্সে ও জন্মণিতে লোক প্রতি শর্কর! ব্যবস্থ(রের মাত্রা! যথাক্রমে ৬৩ পা, 
৩১ পাঃ, ২৭ পাঃ। কেহ কেহ অনুমান করেন ষে ইংরাজের কায়িক পরিশ্রমের পটু তাও 

নান! প্রকার ক্রীড়া, শিকার ও বায়াম প্রবণ চার সহিত এই উচ্চমাত্রায় শর্কর! বাবহারের 

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে! 

কোন্ দেশ যে ইক্ষুর আদি উৎপত্তিস্তান তাহা সঠিক বলা যায় না এবং ইক্ষুও কুত্রাপি 

বন্য অবস্থায় পাওয় যায় নাই। ভারতবর্ষে যে অতি প্রাচীন কালেও ইক্ষু উৎপাদন 

প্রচলন ছিল অনেক পুরাণে ও কিন্বদন্তীতে তাহার আভাম পাওয়া যায়। ভারত হইতে 

চীন দেশে ইক্ষু প্রবর্তন সম্বন্ধে তিহাসিক প্রমাণও রহিয়াছে । উদ্দিদ শাস্ত্ের মতেও 

ইক্ষুর উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ কিন্বা উহার পূর্বদিকে অবস্থিত কতিপয় দ্বীপ সমূহ। 

এতদেশ হইতেই খৃষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাক্জীতে সেকন্দর গ্রীস প্রত্যাগমন কালে ইক্ষু লইয়া 

যান এবং এই সময় হইতেই ইহা পারস্ত দেশে এবং তৎপরে মিসর ৪ সিরিয়া দেশে 

প্রবন্তিত হয়। অষ্টম শতান্দীতে মিসরের অধিকাংশ উংকুষ্ট জমিতে ইক্ষু চাষ হইত। 
অফিকার পশ্চিমাংশে এবং স্পেন দেশে মুরগণ করুক ইক্ষু প্রবর্তিত হয়। বর্তমান সময়ে 

ইউরোপে ইক্ষু উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র স্পেন; তথায় বৎসরে প্রায় তিন লক্ষমণ 

আন্দাজ্ঞ শর্কর! উৎপাদিত হর। পুর্বক!লে ভিনিস নগরে শর্করার একটি প্রসিদ্ধ বাজার 

ছিল, উহা! পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুকীর সহিত বুদ্ধের জগ্ট বিনষ্ হইয়। যায়। পর্ত,গীজগণ 
বাণিজ্য উপলক্ষে মদিরা, ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ প্রক্নতিতে গিয়া ইক্ষু চাষ আরস্ত করেন এবং 

'কলম্বসের আমেরিকা আবিগ্গারের পর হইতে ব্রেজিল, ওয়েষ্টইগ্ডিয়া প্রভৃতি দেশে ইক্ষু 

উৎপাদনের শ্ত্রপাত হইয়া থাকে । বর্তমান সময়ে যে সমুদায় স্তান ভঈতে জগতের বাজারে 

ইক্ষু শর্করা সরনরাহ হইয়া থ।কে তুক্মধো নিক্ললিখিত কয়েকটি দেশ (প্রধান: ভারবর্ষ, 

কিউবা, যবন্ীপ, ইওয়ারী, লুসিয়ানা, কুইম্মল্যাু, ফিজি, পেরু, আর্জেন্টাইন, ব্রেজিল, 

ওয়েষ্টঈপ্ডিজ, ও ডেসেরেরা এবং সামান্ত অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে থে 

এই সমুদয় স্থান হয় বিষুব রেখার উপরে কিম্বা উহ।র সন্নিকটবর্থী স্থানে অবস্থিত। 

ইক্ষু বাতীত অপরাপর উদ্দিদ হইতে ও অল্প বিস্তর মাত্রায় শর্করা উৎপাশিত হইয়া 

থাকে। অমেরিকায় নেপাল ও ইউরোপে বীট ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত । কিন্ত 

উৎপাদনের বাভলাতায় ও নাবসায়ের হিসাবে এক বীট শর্করাকেই ইক্ষু শর্করার প্রতি- 

বন্দী বলিতে পাঁরা মায়। বীট শর্কর1 উৎপাদনের প্রধান কেন্ত্র জন্্ীণি, অস্টীয়া, ফাম্দ, 

রূসিয়া, হলগু, বেলজিয়ম, ইভালী ও আমোরিক'র যুক্তরাজা । ইভাদের মধ্যে এক 

শেষোক্ত দেশ ভিন্ন প্রায় অপর সকল গুলিই বর্তমান মহাসনরে লিপ্ত । মুত্রাং শর্করার 

বাজার যে অন্যা্িক চড়িয়া যাইবে ভাতার আর 'অশ্চ্্য কি? এই জন্তই সমর ঘোষণার 



৯ম সংখ্য। |] |  ইচ্ষুশর্কর চি 
স্পা শি 

ক সপ পপি সতত কা নিকাশ সি 

অন্পদিন পরেই বিলাতের গবর্ণমেন্ট ৯, ১* লক্ষ টন ই শর্করা রুয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু 

বাজারে ইক্ষু অপেক্ষা বীট শর্করার প্রাধান্তই অধিক। ১৯১৩ সালে গ্রেটব্রিটেন যে 
পরিমাণ চিনি ক্রয় করেন তাহার মধ্যে ১৫,৭১,৪৩০ টন বীট শর্করা এবং কেবল 

৫৬৪,৭৬০ টন মাত্র ইক্ষু শর্করা । বর্তমান সময় কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। 

বীট শর্কর1 উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র জন্মাণি ও অষ্টরীয়া হইতে আর রপ্রানির উপায় ন।ই | 
কেহ কেহ অন্রমান করেন যে জন্মাণিতে েচিনি জমিতেছে তাহার পরিমাণ ২০ লক্ষ 

টনের কম হইবে না। এই চিনি যে ভবিষ্বাহে শর্করার বাজারে 'অনেক পরিবর্তন 

সংঘটন করিবে তাহ!র কোনও সন্দেহ নাই। 

বর্ভমান সময়ে বীটশর্করা ইক্ষুশর্করার প্রবলতম 'প্রতিদ্বন্দী হইলেও ইহার প্রচলন অধিক 

দিন হয় নাই। মহাবীর নেপোলিয়নই প্রথমতঃ বীট হইতে শর্করা উৎপাদনের 

জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এনং ১৮৪০ সাল হইতে ইহার ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে 

চাৰ আরম্ত হয়। অপরাপর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ন্যায় বীট শর্কর। উতৎপাদনেও 

জন্মাণি যথেইট অধ্যবপায়, দূরদর্শিতা এবং কার্মদক্ষতা দেখাইয়াছেন। ১৮৬৫ 
সালে জর্দাদি হইতে বিলাতে মেট ৩০,০০৭ হন্দর চিনি আইসে। ৩০ বৎসর পরে 

১৮৯৫ স|লে উক্ত দেশ ১,৭০,০০০০০ ভনর চিনি বিলাতে পাঠান। ম্তরাং দেখা 

মাইতেছে নে কিরূপ ক্ষিপ্রভার সহিত নীট শর্করা উৎপাদন অগ্রসর হইতেছে । 

পিশ বৎসর পুর্বে শর্করা বাজারে এরূপ অনস্থা দাড়াইয়ছিল যে ইক্ষু শর্করা উৎপাদন 
মার লাভঙ্গনক হইবে না বপিয়! অনেক হতাশ হইয় ইক্ষু চাষ ছাড়িয়! দিরাছিলেন এবং 

অনেক 'আক আবাদকারী সাহেব ও কোম্প.নি ফেল্ হইয়া গিয়ছিলেন | এই সময়ে 

জগতে বীট ও ইক্ষু শর্করা উৎপাদন মথাক্রমে ৪৩,৯১৩,৮৯৯ ও ২৬,৫২১০০০ , টন 

দ(ডইরাছিল। 

কিন্তু ভাভার পর হইতে আবার বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইক্ষু চাষ হইয়া এবং উন্নত জাতীয় 

ইক্ষুর প্রবর্তন হইয়া জগতে ইক্ষু চাষের অবস্থা অনেকটা ফিরিয়াছে। কিন্তু যে সমুদয় 

নব নব বৈজ্ঞ/নিক প্রথা অবলম্বনে আধুনিক ইন্ষু চাষের উন্নতি স।ধিত হইয়াছে তাহাদের 
মধো অধিকাংশই ধিদেশীয় গণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 
মবদ্ধীপের উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক প্রকার রোগে মবদ্বীপের ইক্ষুক্ষেত্রগুলি কয়েক 

বৎসর পুব্বে প্রায় এক প্রকার বিধবস্ত হইষ। গিয়াছিল। রোগ সহিষ্ণ জাতির প্রবর্ত 

করিয়। ও পীজ হইতে ইক্ষু উৎপাদনের বাবস্থা করিয়া জাভার কতৃপক্ষ গণ সি 

পুনরুদ্ধার করেন। গবেষণার ফলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বীজ হইতে উৎপন্ন 

ইক্ষুই অধ্বিক পরিমাণে রোগের আক্রমন সহিতে পারে এবং গড়পড়তায় অধিক পরিমাণ 

শর্করা উৎপাদন করে। 

গ্রীম্সপ্রপ।ন দেশে অনেক স্থানে অ|কের, ধানের ন্যায় শিব হইয়া ফুল ও বীজ হইছে 



২৭২ কৃষক__পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
ছিপ উপ সপ পর পর পিস আট” শর সিসি কপট | ২১০ ই সিসি ছি আসি লি সিনা ২ ২ সপ তি ৯ চা সিসি রিপা নো লহ», ভা উলস্মিজা ৯ 

দেখা যায়। উত্তর ভারতে আকের কমই ফুল হয়। _বীজোৎপন্ আকের ঘাসের সহিত 
অনেক সাতৃপ্ত থাকায় তাহার উপর লৌকের নজর বড় একটা আকৃষ্ট হয় না। ১৮৫৮ 

সালে একজন সাহেব বার্বাডেস্ দ্বীপে প্রথমে আকের চারা আবিষ্কার করেন। উহ! 
হইতে গাছ ভাল হয় ন| বলিয়া অনেকেই হতশন্ধ হইয়া উক্ত বিষয়ে আর কিছু দিদ্রে 

জন্য হস্তক্ষোপ করেন নাই কিন্তু তৎপরে গবর্ণমেণ্ট কতৃক বিশেষ বিশেষ মন্ত্রীগ:র 
প্রতিবে্টিত ও বিশেষশু নিযুক্ত হইয়া বীজোৎপন্ন ইক্ষু সন্বপ্ধে অন্ুুপন্ধান আরম্ভ করেন। 
তাহার ফলে এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে যবন্বীপের উৎকৃষ্ট জাতি সমুহ স্থানীয় “চেরিবে” 
ও উত্তর ভারতের *চিনে” জাতির বর্ণ-শঙ্ষর। এই জাতীয় ইক্ষুই যবদ্ধীপে সমধিক মাত্রা 
প্রচলিত এবং ইহাদের দ্বার! ইক্ষু চাষের যে কত উন্নতি দাধন হইয়াছে তাহা যব্দীপ 

হইতে ভারতে আমদানি চিনির মাত্রার টন্তরোন্তর ধৃদ্ধি হন্যে সকলেই বুঝিন্তে 
পারিবেন। 

এক্ষণে ভারতে ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা 

যাউক। বিগত কুড়ি বংসরে জগতে অনানা দেশে শর্করা উৎপাদনের মাত্র! প্রায় 

দিগুণ হইয়। গিয়াছে; কিন্তু ভারতে বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক বরং সামান্য পরিমাণে 

কমিয়! গিয়াছে । পুর্বে কতক পরিমাণ চিনি এতদ্দেশ হইতে রপ্তানি হইত; এক্ষণে 

চিনির আমদানি ক্রমশঃই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে ইক্ষু উৎপাদন ও শর্করা প্রস্তুত করিব।র মধ্যে সহঘোগীতার অভাব 

এবং দেশভেদে তছৃপযুক্ত জাতীয় ইক্ষু উৎপাদন বিষয়ে নিশ্চেইত] | 

প্রথম কারণটি বিশেষভাবে বুঝিতে হইলে যবৰীপের শর্কর! প্রস্ততের ব্যবস্থার উল্লেখ 

করিতে হয়। উক্তদেশে শর্কর! প্রস্ততকারীর সহিত চাষের কোন সাক্ষাভ সন্বন্ধ নাই । তবে 

প্রত্যেক কারখানার চতুঃপার্শে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি আছে এবং উক্ত জমিতে উৎপাদিত 

ইক্ষুর উপর কারখানার সত্ব আছে। কারখান। হইতে উপবুক্ত পরিমাণ সার দেওয়। হু] 

এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে চাষের জন্ত জমি ও ইক্ষু বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারিত করিয়! দে ওয়! হয়। 
পঙ্গান্তবে বিশেবজ্ঞগণ সকল সময়েই কোন্ সারে, পীজে ও জমিতে সর্বাপেক্ষা অধিক 
শর্কর। উৎপাদনোপ-যাগী ইক্ষু হইতে পারে তাভা অনুসন্ধানে বণাপুত অ।ছন। 

এইপ্ধপে কলওর।লগণ ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই চেষ্টা করেন যাহাতে অধিকতর পরিমাণে 

চিনি প্রস্তত হয় এবং চাষীগণও ইক্ষুর উৎকর্ষত| ঠিসাবে মুল্য নিদ্ধারিত হওয়ায় তাহাদের 

প্রাপ্য অর্থ হইতে বঞ্চিত হয় না। ভাবতেও এইন্ুপ সমবেত চেষ্টা না হইলে সমধিক 

উন্নতির আশা নাই । 
উপযুক্ত জাতীয় ইক্ষুর বিষয় বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় ভারতের দুইটি . 

অঞ্চলই ইক্ষু উৎপাদনের কেন্ত্র (১) উত্তর ভ|রত পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত গঙ্গার 
উত্তর তীরস্থ জমি এবং (১) দক্ষিণ ভারত সমুদ্রের উপকুলস্থ দেশ সমুহ । প্রথমোক্ত 
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অঞ্চলে উষ্ণতার লাধবতা বশতঃ অপেক্ষাৃত পাতলা ও কম রসযুক্ত ইক্ষু জন্মে। কিন্ত 
চাষের স্বিধা থাকায় এই অঞ্চলেই মোট ইক্ষু ফসলের মধ্যে ৯১, ভাগ জন্মায় । 
দ্বিতীয় অঞ্চলে মোটা র্সযুত্ত ও বৃহদাকারের ইক্ষু জন্মায় বটে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ 
ঈলের অভাবে চাষের পরিসর অত্যন্ত কম। কেবলমাত্র একের দশ ভাগ ফসল এই 
অঞ্চলে জন্মাইয়া থাকে । বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে এই দুই অঞ্চলের ইক্ষুর শঙ্কর 
উৎপাদন করিলে এমন কয়েকটি জাতি পাওয়া যাইবে যে উহাদের মধ্যে এক একটি বিভিন্ন দেশের জল হাওয়া! ও জমির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে। সমল্কোট! ইক্ুক্ষেত্রে এই 
উদ্দেগ্রে প্রায় ৬০ হাজার ইক্ষু চারা প্রস্তত হইয়াছে এবং বিভিন্ন স্থানে এ সমুদয় লইয়া 
পরীক্ষাও চলিন্েছে। কিরূপ ফলাফল দাড়ায় তাহা ১। ৪ বংসরের মধ্যেই জানিতে 
পার! যাইবে। 

'বগুণে পোকা 

শ্রীগুণাভিরাম পাঠক, সাধনপাড়া, বঠিরগান্ী জেল। নদিয়!। 
প্রশ্নর--১। আমি এবংসর আমার বেগুণক্ষেতে একজাতীয়, গাছে ও ফলে কাটাশন্ত 

লাগা বর্ণের (৬1)169৭1 £7667) ও অপেকারূত বুহদাকারের বেগুন লগাইয়াছি। গাচগুলি বেশ সতেন্গে বাড়িয়াছে । কিন্তু প্রায় প্রতি প্রাতঃকালেই দেখিতে পাইতেছি 
যে ৫1৭ টী বেশ সতেজ গাছের মূল ডগাটী শ্ইয়া পড়িয়াছে। ডগাটী কাটিয়া চিরিয়। 
দেখি ছোট ও বড় একপ্রকার পোকা উনার মজ্জা খাইয়া ফেলায় রূপ ঘটিতেছে। তের প্রায় সকল গাছই এইরূপে আক্রান্ত হঈয়াছে ও হইতেছে । কতকগুলি গাছের 
পাতায় চুণের গু'ড়ারন্যায় একপ্রকার সাদা দ্রবোর লেপ উৎপন্ন হইয়! গাছগুলি একেবারে মরিয়া যাইতেছে । ঘু'টের ছাই দিয়া কোন উপকার হয় নাই, ইহার বা প্রতীকার কি? 

উত্তর--১। আপনার বেগুনক্ষেতে মাজ পোকা 'ও ছাতরা পোকা এতঢুভয়ের দ্বারা মাক্রান্ত হইয়াছে। ক্ষেতের বেগুন গাছের ছুই একটি ডগা শুকাইতে দেখিলেই সাবধান হওয়া উচিৎ এবং প্রথম হঈতে আক্রান্ত ডগাগুলি বা পোকাধরা বেগুন কাটিয়া লইয়া পুড়াইয়৷ ফেলিতে হইবে। সপ্তাঁছে একবার ক্ষেতের মাঝে শুষ্ক পাতা ডাল একত্রিত করির! আগুন লাগাইলে কতকটা প্রতিকার হয়। 
৩৩৪ 



০ ছা ই তা সি সরি লী তি পরি সাকা শান্ত সিল সা পা 

২৭৪ কৃষক__পৌষ, ১৩২২ ১৬শ খণ্ড । 
শাসিত তত স্পন্সর সি পসিশ তাপ উস কী শিীমপী সিল সত স্পী্পিসিপীশা টিসি ট পাটি শা স্পিিপসিস্পাটিস পে পরিসর সিপাটিা শি তা শিল্পি শি 

তুঁতের জল বা চুণের জলে ধুইয়া দিলে ছাতর। অনেক নিবারণ হয় । 
“ফললের পোকা” নামক পুস্তকখানিতে এই সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচন৷ দেখিতে 

পাইবেন। পুস্তকথানি কৃষক অফিসে পাওয়া যায়। 

জমী তেফসলী করা 

প্রশ্ন--২। আমার একখণ্ড নাতিবিস্তীর্ণ রোয়া আমনের জমি আছে । তাহার ধান 

কাটা হইতেছে। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে জমিটী আগামী আধাঢ় অর্থাৎ পুনরায় রোয়ার 

সমগ্ন পধ্যন্ত পড়িয়। থাকিবে । কিন্তু আমি জমিটাকে এরূপভাবে ফেলিয়া! ন! রাখিয়া 

উহাকে “তেফসলী” জমিতে পরিণত করিতে চাহি। অবশ্য এজন্য 'আমাকে উপযুক্ত 

সার বাবহার করিয়৷ জমির উর্বরতাশক্তি অক্ষুন রাখিতে হইবে । “তেফসলী করিবার জন্ত 

অমি স্বংসরকে এইরূপ বিভক্ত করিতে চাউ__ 

(১) অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখের প্রথম পর্যাস্ত 'আপনাদিগের উপদেশানযায়ী কোন 
প্রকার সার প্রয়োগ ও শস্ত বপন । 

(২) বৈশাখ হইতে আফাটের অর্ধেক পর্যন্ত “যেটে” (যাহা ৬০ দিনে পাকে) 

নামক আশ্তধান্ত বপন। 
(৩) আধাঢের শেষার্দ হইতে অগ্রহায়ণের অর্ধেক পর্য্স্ত রোয়। আমন প্রস্ততকরণ । 

এস্থালে আপনাকে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা আবগ্তক মনে করিতেছি । জমিটা 

“তেফসলী” করিবার ইচ্ছা আমার অতি লোভঞ্জনিত নহে। গ্রামে আমার প্রায় ১৭৫ 
বিঘা চাষের জমি গ্রামে কৃষকদিগের মধ্যে খাজনায় বিলি আছে। এখানকার কৃষকগণ 
এদ্ধপ অলস ও নিঃঘ্ব যে, না তাহাদের উপযুক্ত পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা আছে, না উপযুক্ত 
সাব কিনিয়া জমির উর্ধরাশক্তি বৃদ্ধি করিব|র সামর্থা আছে। এদিকে প্রচলিত্ত, 

প্রথান্ুসারে ৩ বৎসর আবাদের পর উপধুপরি দ্র বৎসর এক একটী মঠ “ফেলিয়া 
রাখিলে আমাকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে । একটা মাঠে আমার প্রায় ৮* বিঘা জমি 
মাছে। মাঠাশ সমস্ত গত ও বর্তমান বৎসর ফেলিয়৷ দিয়ান্কে। কিন্তু তত্রাপি কৃষকদিগের 

হাহাকার যায় না। সেইজন্য আমি এখানকার রুষকদ্দিগকে দেখাইতে চাই দে উপযুক্ত 

সার ব্যবহার করিলে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত না হ্টয়। লাভবানই হইবে । প্রতি বৎসর 

আবাদ করিলেও জমির উর্ধবরা শক্তি নষ্ট হঈবে না। 

এক্ষণে 'আমার জিজ্ঞান্ত এট থে আমার মামনের জমিসথন্ধীয় প্রস্তাবটা কার্গো পরিণত 

হইবার উপযুক্ত কি না, হইলে কোন সার ব্যবহার কণরয়া কোন্ শস্ত নপন করিলে 

আগামী চৈত্রের মধো উহা পাকিবে। স্থলে বল। উচিভ যে জমিটিতে এখন তাদুশ রস 

নাই। কেবলমাত্র শিশির ও দৈবাৎ এষ্টি ভরসা । 
মদি জমিটী “তেফললী” করা সম্ভব ন| হয়, এবং তাহাতে ক্ষতি গ্রস্ত ভঈতে ভয়, তাহা 
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হইলে উহাকে “দোফঈলী” করা যাইতে রা কি না অর্থাৎ বৈশাখে “যেটে ধান ু নিয় 

আযাঢ়মাসে আমন ধান রোয়! যাইতে পারে কিনা ষদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে 
বিঘা প্রতি কোন্ সার কি পরিমাণে গ্রায়োগ করিলে দুই 'প্রকার ধানই ০০০ হওয়া 

সম্ভব জানায়! অনুগ্ৃহীত করিবেন । 

উত্তর--১। জমিকে তেফসলী করা একবারে অসম্ভব নহে তবে জমির অবস্থা বুঝিয়া 

সে বাবস্থা কর! কর্তব্য। জমির মাটি আঠাল হইলে তাহ! সহজে তেফসলী করা যায় ন। 
কারণ তাহাতে রস রক্ষা করা কঠিন, এমতাবস্তায় জমিটি দেৌয়াস হওয়! আব্শ্তক | | 

অগ্রহায়ণ মাসে মটর ও অন্ত কলাই বপন কর! চলে, চৈত্রের মধো সে ফসল চৈয়ারি 
হয়] যাইবে । কলাই চাষে পটাপ প্রধানের সার প্রয়োগ করিতে হয়। পরিমাণ-_বিঘ! 

প্রতি ৩০ হইতে ৫০ মণ। ঘুঁটের ছাই, কাঠের ছাই, কলার বাসনা, তামাক গাছ 
প্রকৃতির ছাইয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পটাস থাকে । আশ ধানের সময় ভাড়ের গুড়া ও 

তোপ পার বাবার করিতে ভয় এবং বর্যাকালে রোয়! ধানের সঙ্গয় বিঘা প্রতি ৫০ মণ 

গোময় সার দিলে জমি নিস্তেজ ইয়া! পড়িবার ভয় থাকে না। জম্ম নীরস হয়! পড়িবর 

সম্ভাবনা থাকিলে মেচন জলের বাবস্থা করিয়া রাখিতে হয় । তেদ'সলী জমির জন্য সারা 

নসর ধরিয়া বিশেষ সতর্কত1 ও পরিশ্রমের আবশ্যক, ভাঙার অভাব হইলে তিনটি ফমলেই 

লোকসান হইবার সম্ভাবনা । দর ফসলের চাষ এই কারণে যুক্তিযুক্ত। পাট কাটিয়া 
ধান কিছ! আস ধান কাটিয়া কলাই এইরূপ পাল্টা পাল্টি ঢুইটী ফসল করিলে জমির 

শক্তি স্বভাবতঃই অক্ষুপ্ন থ।কে এবং ফসল ভাল হয়। কুষি রসায়ণ দেখন। 

প্র্ন-৩। ধানের জমির জঙ্গ সাধারণতঃ বিঘ! প্রতি ১/ মণ ভাড় চুর্ণ ও।* সের 

সোরা দিবার বাবস্থা কষকে আছে । জিজ্ঞান্ত ঢুঈটী সার একরে উন্তমরূপে মিশ্রিত 

করিয়। কিঘ্বা পৃথক পৃথক্ ছড়াইতে হইবে । 

উত্তর--৩। বুষ্টি পড়িলেই জমি চধিয়! হাড়ের গুড় ছড়াইয়! জমি তৈয়ারি করিয়! 

রাখিতে হয়। ধান রোয়ার সময় সোর! ছড়াইয়৷ রোপণ কার্য শেষ করিতে হয়। আস্ত 

পনের শেরে চার! বড় হইলে বিদে চ(লাইবার সময় সোরা দওয়া কর্তবা। 

প্রশ্ন_৪। ঘুঁটের ও কোক্ কয়লার (মাভা রন্ধন ক বাবঙত হয়) ছাই হইতেও 
[ক পটাস সার পাওয়া যায়? 

উত্তর-__8। কয়লার ছাইয়ে পটাস ভাগ অতি কম, ঘুঁটের ছাইয়ে শতকরা ১১।১১ ভাগ 

জমিতে সারের পরিমাণ নির্ণয-__ 
শ্লীযত স্থরেন্্রনারায়ণ সিংহ জিয়াগঞ্জ, মুশিদাবাদ । 

প্রশ্ন_-১। আপনার কূরক পত্রিকায় “অনুর্বরা ভূমি উর্ধরা করিবার উপায়” শীর্ষক 

প্রবন্ধে অনেক কথা লেখা আছে £ কোন কোন জমিনে পটাস, কোন জমিতে ফস্বরাস, 



২৭৬ কুষক-__ পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
পলিসি তা জি, ৩০৯৩ সপ্ত তি কান্ত লা. সিল আপরপপর ৯পসঅি (সা পিসি ৫ সনি এ সিিসিীস্িত ১০ রি সিসি আও সি | লি ৩ ৯ সিসির, বলিস গীত ৯ ক?" উপ সিসিক 

কোন জমিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ প্রয়োজন তাহ! নির্ণর করাক্স উপায় লিখিত : হয় 

নাই, যদি জানার কোন উপায় থাকে প্রবন্ধে বলিবেন কারণ তদনুযায়ী সারের ব্যবস্থা 

করা বোধ হয় অধিক ফল প্রদ হইবে। 

উত্তুর--১। জঙমির মৃত্তিক1 বিশ্লেষণ করিয়৷ তবে তাহাতে প্রযোজ্য সারের পরিমাণ 

নির্ধারণ কর! যায়। রাসায়ণিক বিশ্লেষণ ছাড়! উপায় নাই। সাধারণতঃ জমির অবস্থা 

দেখিয়৷ তদুপরি আগাছ! কুগাছার আকার ও বাড় বৃদ্ধি দেখিয়া মোটামুটি একট! ধারণ! 

করিয়া লওয়৷ কঠিন নহে । সকল জমিই গোময় প্রয়োগে উর্বর তয়। 

রেড়ির খৈল প্রয়োগ বিধি__ 
শ্রীধৃত বিশ্বেশ্বর সেন, সারোটাপি, চট্টগ্রাম । 

প্রশ্ন_-১। রেড়ীর খৈল গোলাপ গাছে কতদিন পচাইয়। দিলে ভাল হয়? 

উত্তর _রেড়ীর খৈল দশ বার দিন ন। পচিলে গাছে দিবার উপযুক্ত হয় না । 

প্রশ্ন--২ 1 প্লীনেট জুলিয়া ইহার ব্যবহার জানিতে চান । 

উত্তর -কুষকে বিগত পর্বমাসে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ফুলকপি বীজ দেশী আছে কি না 
শ্রীযুত আলকরাম প্রধান পঞ্থিত, ধর্মশালা স্কুল, ভাজারিবাগ । 

প্রশ্ন ফাট ডাচ কপি কি দেশী? 

উওর _-পাটন! লেট ইহ! ফুলকপি । আমাদের এদেশজানত বীজ হইতে এই কপি 

উংপন্ন হইতেছে । ফুল বিলাতীর মত বড় হয়, ফ্লাটডাচ কপি বাধা কপি, ইহ! মার্কিন 

কপি, মাথা €চপ্টা হয় -ও খব নিরেট ভয় । ৭* দিনে কপি টৈয়ারি হইয়া ঘায়। 

সার-সৎংগ্রহ 
০ 

পল্লীর উন্নতি__ 
পল্লী গ্রামের জঙ্গল সমস্ত। বড় কম গুরুতর নহে । 'অনেক স্থলে এই 

সব জঙ্গল এত বেশী যে গৃহস্বামীদের নিজ ব্যয়ে তাঠ। মুক্ত করা বড় কণ্ঠকর। 

পল্লী গ্রথমে আঙ্গ কাল জন যুজরের দর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ভদ্রলোক দিগের 
প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য লোক পাওয়া মুস্কিল হয়াছে। ন্ুতরাং বৃহৎ জঙ্গল 



৯ম সংখ্যা । | সার-সংগ্রহ ৃ ২৭৭ 
2. তা সী আখ তর পাত তা দল এ পি 

পাস তা শপ সি টি? উপ পিপি অসি উরি রি “৬ জর জা ইস্পাত অপ পর পরী অর পাত এ ক বিন শি» এ পি সরস অপি শর 

পরিফার করাইবার জন্ত অর্থ ব্যয় কর! তাঁহদের পক্ষে সহজ নহে।. . সরকার হা মধ্যে 
মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্ঠ গ্রামের উপর যে সব হুকুম থাকে তাহ! নাম মাত্র 

প্রতিপালিত হয়। মধাবিত্ত ও গরীব ভদ্রলোকগণ স্বহস্তেই এই জঙ্গল পরিষ্কার কার্য 
করিয়৷ নিজের অর্থ ব্যয় নিবারণ করেন, ইহা স্বচন্সে* দৃষ্ট ঘটনা । তারপর একবার জঙ্গল 

পরিষ্কার করিয়৷ রাখিলেই হয় না; হয় সেখানে বসতি করিতে হয়, না হয় আবাদ করিতে 

হয়। গ্রামের মধ্যের জমি আবাদ করা অনেকে পছন্দ করে না, বসতি করিবার মত 

লেকও বড় পাওয়া যায় না সুতরাং কিছুদিন পরেই জঙ্গল আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত ভয়। 

'ভনেকে বলেন এই জঙ্গল সমন্তার সমাধান হইলে পল্লীর ছুর্দীশা অনেকটা! ঘুচিবে। 
গ্রামের মধ্য যে সব রাস্তা আছে, তাহাদের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক, তাহাদের 

পার্শবন্তী পগারগুলির অবস্তা ততোধিক শোচনীয়। এই সব 'পগার গ্রামের 

পয়ঃ প্রণালী বলিলেই চলে । কিন্তু ইহাদের দ্বার জল নিঃসরণের কোনই সুবিধা! হয় না। 

লাভের মধ্যে বুষ্টি অ।দির জল সব উহাদের মপো জমিয়া থাকে। তাহাতে চারিদিকে 
জঙ্গলের ডালপালা আদি পড়িয়! পচিতে থাকে, & সব বাগানের মপো যে সব তৃণগুলস. 

মাগাছা! জন্মে তাভাগ পচিতে থাকে । এী জল চৌদ্দ আনা জমিতে বসিয়া যায়, আর 

ঢইঈ আন। 'অংশ মধ্য কিরণে শ্তক্ষ ভয়। ইহার ফলে গ্রামের ভূমি প্রায় স্যাংসেতে হইয়। 
পড়ে। উহ্থাও রোগবিস্তারের আরও একটা কারণ। 

'মে সব কনটরক্টরগণের রাস্ত। মেরামতের ভার থাকে, তাচ্াারা শ্রী সব পগার হইতে 

যথেচ্ছ! মাটি কাটিয়া! লয় মাত্র। ন্তলদেশের জলের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য থাকে ন। 

সে জ্ঞানও তাহাদের কিছু নাই । ম্তরাঃ রাস্তার মেরামতের কার্ধে পগারগুলির দশ! 

রুমশঃই অধিকতর শোচনীয় ভইয়! পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবস্থাও খারাপ 

হুয়া থাকে । (বাঙ্গালী) 

শিল্পের উন্নতি__ 
আমরা অনন্দিত হইলাম যে যুক্ত প্রদেশের তৈলের কারখান। গুলির 

ক্রমশ: উন্নতি হইয়াছে । শিল্পবিতাগের সরকারী ডাইরেক্টর গ্রাকাশ করিয়াছেন যে, এট 

প্রদেশের অবস্থ। এমন অনুকুল যে, একটু ঘত্ব করিলেই তৈলের কারথ|নায় এই প্রদেশ 

গৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে । তিনি বলেন যে এই প্রদেশে রঙ, 
বারিশ ও ছাপার কালিরও কারখানা চলিতে পারে। 

যুক্ত প্রদেশর নীনা স্তাঁনে এবনও বহুসংগাক নূতন নূতন তৈলের কল বগান যাতে 

পাঁবে। পরিগালনার স্থৃব্যবস্থা হইলে কারবারে অবস্থাই লাভ ইহবে। 



২৭৮  ,  কৃষক--পোৌষ, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড। 
৬০ 

উদ্ভিদ্তত্বালোচনায় আচার্য জগদীশচন্দ্র-_ 
| | আমর। আনন্দিত হইলাম যে, 

ভারতমচিবের অন্থমোদনে ভারতগবর্ণমে্ট আরে! পচ বংসর আচাধ্য জগদীশ চন্দ্রকে 

মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন। এই জন্য তিনি পূর্ববৎ বাৎসরিক ৫* 

হাজার টাক! সাহার্ধ্য পাইবেন; ইহার মধ্য হইতেই তিনি গ্ঠাহার সহকারীদের বেতন 
দিবেন। পরীক্ষাগার প্রস্তুতের জন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা 

মঞ্ুর করিয়াছেন। উত্ভিদ-তত্বের পরীক্ষার জন্ত তিনি কলিকাতায় ও দারজিলিঙে 

উদ্যান পাইবেন । পু | 
গবর্ণমেপ্ট বঙ্গের যুখোজ্জবলকারী নুসন্তান জগদীশচন্দ্রের গুণের প্রতি সম্মান প্রদশন 

করায় সমস্ত বাঙ্গালীজাতি আনন্দিত হইয়াছে । 

ভারতীয় বাণিজ্য মহাসভা__ 
আগামী ২৬এ ডিসেম্বর বোষ্াইনগরে ভারতীয় 

বাণিজা কংগ্রেসের 'প্রথম অধিবেশন হইবে | মাননীয় ফজলভয় করিমভয় সভাপতির 

ক্র্ধ্য করিবেন। 

বাণিজ্াক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে এক্ষণে নবীন উদ্যম প্রকাশ করিতে হইবে ; আমরা 

আশা করি বাণিজা কংগ্রেস সেই আশার সঙ্গীতেরই হ্ত্রপাত করিবেন। ভারতবর্ষ 

বাণিজ্যগৌরবে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক বংসর কোটি কোটি টাকা বিদেশীকে প্রদান 

করিয়৷ নিরল্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয় রোগের প্রতীকার না হইলে 

দেশ কিছুতেই জাগিতে পারে না । আমরা 'এই নৃতন কংগ্রেসের সাফলা সর্বান্তকরণে 

কামনা! করিতেছি । 

ভারতীয় শিল্প সমিতি__ 
আগামী ২৪এ ও ২৫এ ডিদম্বর বোম্বাই নগরে জাতীয় 

মহাসমিতির মণ্ডপে ভারতীয় শিল্প সমিতির নবম অধিবেশন হইবে । সার দোরাবজী, 

জে, তাভা সনাপন্তির কার্ধ্য করিবেন। ভারতীয় শিল্প ও বাণিজা বিষয়ক যাবতীয় তত্ব 

এই সভার আলোচিত হইবে। এই সভাক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্যান্ুরাগী জননায়কগণ 

মিলিত হইবেন। | 

বাঙ্গালী শিল্পে ও বাণিজ্ে সকল প্রদেশের পশ্চাতে রহিয়াছেন, বঙ্গীয় শিক্ষিত 

যুবকগণ একমাত্র চাকুরীই স্ল করিয়াছেন; আশাকরি তাহার! এই সভায় যোগদান 

করিয়া! আপনাদের বুদ্ধি শিল্প ও বাণিঞ্জোর দিকে প্রদান করিবার সুযোগ পাইবেন। 



৯ম সংখ্য। | | সার-সংগ্রহ ২৭৭৯ 
লে ৬ পা সি পিপি পিপিপি হ শ  সপাস্টিট সপ সি ০৬ পা “পো পি, তি এস সি, সপ «জলি পি পতিতা পেত প৬ শী তি পা ২, পসিিস্সিপ স্পা আপিন্পরান্লীত তল ছিপ শী পতি সত স্পা তত সাজ্প পেসপিল 

রেশম শিল্প-_. 
এদেশের রেশম শিল্প দিন দিন নিতান্ত হীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার 

প্রতিবিধান কল্পে ভার৪ুসচিব মিঃ এইচ. মাঝ্সওয়েল লেফরয় সাহেবকে অস্থাফ়িভাবে 

(রেশন সম্বন্ধীয় গবেষণা কার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । ইনি ইতিপূর্বে বিহার-পুষা ইম্পি- 

রিয়েল কৃষি কলেজে কীটতত্বের অধ্যাপনা করিতেন) সুতরাং ভারতীয় রেশমকীট 
সম্বন্ধে ইহার কতকটা অভিজ্ঞতা 'মাছে। আশাকরি লেফরয় সাহেবের গবেষণা ফলে 

সকল সতা উদনাটিত হবে । 

বিলাস দ্রব্যের আমদানি কম-_ 
১৯১৪-১৫ সালে তৎপুর্ব বংসর অপেক্ষা ৪০ লক্ষ 

টাকা মূলোর (মাটর গাড়ীর আমদানি কম হইয়াছে । ১৯১৩-১৪ সালে ৩ কোটি 

১০ লক্ষ টাকার রেসমী দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, গত বংসর ১ কোটি ৯৪ লক্ষ 

টাকার দ্রবা আমদানি হঈয়াভিল। শ্াম্পেইন মদ ৯ লক্ষের স্থলে ৫ লক্ষ টাকার 

মা সয়াছে । কেবল স্যাম্পেইন নয়, সর্বপ্রকার বিলাতী দের আামদানিই হ্বাস হইয়াছে । 

চুরুট, সিগারেট, বার্ডস্আই 'প্রক্তির আমদানি ও কমিয়াছে । 
শাসপাপি পাপা ০ পারাটা 

ইংলগ্ডের অবাধ বাণিজ্য__- 
নবদেশাগত দ্রবোর আমদানি বন্ধ করিবার জন শুক 

স্থাপন করা ইংলগ্ডের নীতি নয়। ইংল ক্ষুদ্র দেশ, নানাপ্রকার আহার্ধয দ্রব্যের জন্ঠ 

বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। (সই সকল দ্রব্যের উপর শ্তুন্ধ স্থাপন করিলে, 

গবর্ণমেণ্ট লাভবান হইতে পারেন বটে কিন্তু দ্রব্যাদ্দির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অপরিহার্য 
হয়া উঠে স্থুতরাং জনসাধারণ বেশী মুল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্সী ক্রয় করিতে বাধ্য হয় 
এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। থাকে । জন-সাধারণের এই ক্ষতি নিবারণের জন্যই ইংলগও 

অবাধ বাণিজা-নীতি অনলম্বন করিতে বাধা ভইঈয়াছিলেন। ইংলগ্ডের রক্ষণশীল 

রাজনীতিবিদগণ সেঈ নীতি রঠিত করিয়া! বিদেশাগত দ্রব্যের উপর শুস্ক স্থাপন পূর্বক 
স্বদেশের শিল্প দ্রব্যের ংকর্ষ দাধন করিবার জন্য মহা উ্ভম করিতেছেন। নুতন 
ভারতমচিব মিঃ চেম্বারলেন, সেই দলের একজন প্রধান নায়ক । 

সম্প্রতি ইংলণ্ডের কতিপয় প্রসিদ্ধ লোক প্রধান মন্ত্রী মিঃ আসকিথের সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়! মামদানী দ্রবোর উপর মান্্বল বসাইতে অনুরোধ করিয়ছিল্নে। এই প্রসিদ্ধ 

লেকদের মধো মিঃ ভেরন্ড কল্প, সার কেলিম্স সুষ্টার প্রভৃতি অবাধ বাণিজ্যনীতির 
পরিপাষকদের নাম দৃষ্ট হুঈল। ইহার মনে করিতেছেন, বিদেশাগত ড্রবোর উপর 



২৮০ কৃষক--পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
এসপি ৭ রি রর “আস পি রর উরি সত গস এটি সি এ পর পট সি রসটা ০৯০৪ শিট িতাম্পিশাশিশী সনি চিতা সিন আশ সিল সিসি পাপ এন পিসি উনি জী বাটি 

মাসুল বদাইলে দ্রব্যের মুল্য বুদ্ধি হইবে স্থতরাং লোকে মহার্থ দ্রব্য ক্রয় করিবে না, 

লোকের ঘরে টাকা অমিবে। এতম্ারা লোকে মিতব্যয়ী হইবে। বিলাস দ্রব্যের উপর 
মাস্থুল বসাইয়! লোককে মিতব্যয়ী কর। খুব ভাল। কিন্তু ইংলগ্ড বিলাস দ্রব্য অপেক্ষ। 

নিত প্রয়োজনীয় ভ্রব্ই অত্যধিক পরিনাণ আমদানি করিয়া থাকেন। জশ্মণী বা অস্্রীয় 
হইতে যত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইংলণ্ডে আমদানি হয়, ভারতবর্ষ হইতে তদপেক্ষ। অনেক 
অধিক দ্রব্য আমদানি হুইয়৷ থাকে । ভারতের পাট, গম, চাউল, চন, চা, তুলা, তিসি 
প্রন্ৃতির উপর যদি আমদানি মাসুল বসান হয়, তবে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ডের 
লোকে কি বেশী মুল্যে উহা ক্রয় করিতে সম্মত হইবে। জনসাধারণ কি অনন্তষ্ট হইবে 
না? জনসাধারণের অসন্তোষভাজন হইয়৷ ইংলণ্ডের কোন গবর্ণমেন্ট কি হই দিন 

তিষ্ঠিতে পারিবেন ? যদি ইংলপ্ীয় গবর্ণমেন্ট ভারতীয় আমদানি দ্রব্যের উপর মাসুল 

স্থাপন করেন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্টেরও ইংলগু হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর ম।ম্ুল 

স্থাপন করু। স্তারসঙ্গত কারা হইবে। ইংলগু কি তাহাতে সম্মত হইবেন ? 

ইংপগ্ডের বনু লোক বিদেশী দ্রব্যের উপর মান্থুল বদাইবার জন্য ধ্যাকুল হইয়াছেন। 

ইহাতে জব্মণী না অস্ত্ীয়ার কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা এন জন্মণী বা অইীয়! 

হইতে কোন দ্রব্য ইংলগ্ডে রপ্তানি হইতেছে না। ভারতবষয হইতেই অধিক।ংশ 

কাচা মাল ইংলগ্ডে যাইতেছে । ভারতবর্ষের দ্রব্যের উপর ৰ্ি মাস্ুণ বসান 

চিত ? “সঞ্িবনী” 

ভারতীয় শিল্পরাজির পুনর্জাগরণ-__ 
| আচার্দ্য জগদী-ন্্ “সু কিছুদিন পূর্বে রাম- 

মোহন লাইব্রেরিতে তাহার সন্বর্ধণ! সমিতির অধিবেশনে যাহা! বলিয়।ছিলেন তাহ। প্রত্যেক 

ভারতবাসীর প্রনিধান করা কর্তব্য। তাহার কথাগুলি জীবন্ত এবং সেগুলি ক্রমশঃই 

জাগ্রত সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হঈতেছে । তীহ্ার উক্তি 'এই-_ | 

আমাদের দেশের শিল্পরাজির সমুল ধবংস যে আসন, ভাহ! বোধগম্য করিতে আমাদের 

দেশে কি কেবলই বিলম্ব করিবেন ? আমদের দেশ কি বুঝিব্নে না ঘে শ্ঃসহায় 

নির্বিকার ভান দেখিলেই বাহির হইতে অরে! আক্রমণ আসে? চীনে সংপ্র'ত যে সব 

ঘটন। হইয়! গিরাছে তাহা হইতে কি আমরা কিছু শিখিব না? অতএব সময় যেন আর 

নষ্ট না হয়, গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ আমাদের নিজ শিল্পরাজর পুনর্জাগরণের জন্চ 

বিপুল প্রয়াস ককুন। এ পধ্যস্ত ষে সমুদয় চেষ্ট। হইয়াছে, তাহাতে কৃতকাধ্য হওয়। 

উচিত ছিল, তাহ| ঠয় নাই । 

ভারতীয় সদস্তদের লইঈর! গবর্ণমেশের একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করা উচিত। 

শিল্পবৃত্তি ভূকৃনির্ব্বাচনের নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্তন করা আবশ্তক ৷ এদেশে শি্প'দির 



সংখ্যা | ] ' সার-মংগ্রহ, ২৮১ 
শা সি ইজি পরি পরি ডিএ পল তা তি এটা মী 

অবস্থ৷ ও তাহাদের ব্যাধাতাদি, বিদেশে যাইবার পুর্ব তাহাদিগকে ভাল করিয়া জানিতে 

হইবে । কোনও একটা কা'রবারের জন্য তিন জন বৃত্তিভুক হুইতেন, ছই জন শিল্পের 

আর এক জন বাণিজ্যের তত্ব শিখিবেন। বৈদেশিক জ্ঞানকে ভারতবর্ষের উপযোগী 

করিয়া লওয়া কঠিন কাধ্য। আমাদের ভবিষ্যৎ তন্বান্ুসন্ধানাগারে যে সব একনিষ্ঠ 

সাধকের শ্রম করিবেন, তাহার। এই মুদ্ষিল উত্তীর্ণ হইবার পথ আবিষ্কার করিবেন । 

(১) কাচা মালের সরবরাহ, (২) বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও (৩) নব শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারাও 

গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সাহাধা করিতে পারেন। আমি জানি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী । 

এ বিষয়ে গবণমেণ্ট 'ও জনসাধারণের লক্ষ্য এক। 

একই বিপদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম করিবার ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও 
প্রেমের সার হইবে এবং সম্ভবত, জগতের উপর এই যে মহাভীষণ এক করাল বিপদের 

ছায়৷ পড়িয়াছে ইহার মধ্য দিয়াও ভারতবর্ষে গবর্ণম্ণ্টে ও জনসাধারণের মধ্যে স্বার্থের 

একটা সাম্য এবং একটা! ঘনসন্নিবিষ্টতার বোধ উদ্রিক্ত হইতে পারে। 

মহত্বর স্বদেশহিতৈষণার প্রয়োজন । 
ভারতের এক মহ! বিপদ্ উপস্থিত, এবং ইহার নিরাকরণের জন্ত জনসাধারণের 

বিপুল চেষ্টার প্রম্নোজন। কেবল যে একধা আর্থিক সঙ্কটেরই সন্ুখীন হইতে হইবে 
তাহা নহে, পরস্থ আধ্য সভ্যতার প্রাটান আদর্শমালার মধ্যে যে ধ্বংসলীল! চলিয়াছে, 

এঁ সমুদ্য়কে রক্ষা করিতে হইবে । যাল্তিক যোগ্যতাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া 

ধরিয়া লইবার বিপদ আছে; তেমনি আবার গলগ্রাহী নিশ্েষ্ট স্বপ্রময় জীবনেরও বিপদ 

আছে। কেবলমাত্র দেশহিতৈষণার মহত্তর আহব,নে আমাদের ভাত, চিন্তায় এবং বন্ধে 

তাহার উচ্চতম কাম্যবস্তগুলি লাভ করিতে পারে, সেই আহ্বানে আমাদের জাতি 

চিরদিনই উত্তর দান করিব । এ 

ইষ্টবোর্ণে কিছুদিন গোখলের সঙ্গে ছিলাম । জানিতাম সেই শেষ দেখা । যাইবার 

সময় গোখলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভবিষ্য অবতার সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলিবার 

আছে কি না। তিনি বলিলেন তাহার নিজের সম্বন্ধে তাহার স্থির বিশ্বাস যে যেই-মান্র 

তিনি তাহার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিবেন, সেছ্মাত্র আর একবার তিনি তাহার প্রেমের 

দেশে জন্মলাভ কমিবেন এবং তাহার সেবার যে মহৎ ভার তাহার উপর পড়িবে 
তান স্কন্ধে লইবেন । গোপালকৃষ্ণ গোখলের মত তক্ত সন্তান যে দেশে আছে সে 

দেশের মুক্তি হইবেই এবিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। 

সন্ত্রীবনী বলিতেছেন, _জগদীশচন্দ্রের জীবনময় বাণী অনিলের সহিত মিশিয়। যাইবে 

না ভারতবাসীর প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার করিবে ? তাহার এই বাণী সাধনের প্রয়োজন 

হইয়াছে। কে তাহার বাণী জীবনে আয়ন করিবেন, তিনি সাড়া দ্রিন। ভারতে নব 
যুগের আরম্ভ হউক । 

৩৫ 

£ সিটি আপি উপ সিসি অপ পতি পাস ৬ পির সি শত তি ভীত তত পা পতি তি সি্পি শিশীশ তত পিসি পি ৭» সি পরি আর 



২৮২ কৃষক- পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 

খৈল সার--. ৃ 

যুক্ত-প্রদেশের গবমেণ্ট ক্লষকর্দিগকে খইলের সারের উপকারিতা ও 

উপযোগিত। হাতেকলমে বুঝাইঠ। দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্ কিছু টাকা মঞ্জুর 

হইয়ছে। এই টাকার খইল কিনিয়া সুলভে চাষাদিগকে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইবে। 

--মাথের চাষে খইলের সার অত্যন্ত উপকারী । কৃষকের! খইলের সার ব্যবহার করিলে 

যুক্ত-প্রদেশে উতর জাতির আখের চাষ প্রবন্তিত হইতে পারিবে ।-যুক্ত-প্রদেশের 

গবমে ণ্টের এই চেষ্টা সমীচীন ও প্রশংসনীয় ।--সকল প্রদেশের ক্ষিবিভাগে এই নীতি 

অনুস্যত হউক । 

বসি পিস্উহ্টি পি টা সপ সি ৯টি সি শত সিটি পতি পি সি এ চর স্পা সত উরি ক ৯ পিসী উপ সি তি সি্াসিলী তি ৭ সলিল উল তত পি, স্তর ৯০০ 

থাইমল প্রস্তত-_ 
যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগ পচন-নিবারক “থাইমল” নামক ওষধ 

প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি পুষ্তিকায় প্রচার করিয়াছেন ।__যোয়ান হইতে 

থাইমল, প্রস্তুত হয়। যোয়ান ভারতবর্ষে ই উৎপন্ন হইয়া থাকে । যুদ্ধের পূর্ব পধ্যন্ত জন্মর্ণী 
তারতের যোয়ান লইয়া গিয়া 'থাইমল? প্রস্তুত করিত। যুক্ক-গ্রদে.শর কৃষি-বিভাগ বলেন, 

ভারতে সুলভে “থাইমল+ প্রস্তত হইতে পারে-_-কলিক|তার বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্ক” 
তাহা! হাতে-কলমে বহুপৃর্ধেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তাহাদের 'থাইমল” এদেশে সর্বত্র 
সমাদৃত হইয়াছে, এবং ব্যবত হইতেছে ।-_দেরাদূনে থাইমল প্রস্তুত করিবার জন্ত অলপ 

মূলধনে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যুক্ত-প্রদেশের কুষি-বিভাগের রসায়ন- 

শালায় উৎকৃষ্ট “থাইমল+ উৎপন্ন হইয়াছে | তাহারা যে পদ্ধতিঠে যোয়ান হইতে “থাইমণ। 
প্রস্তত করিয়৷ সাঁকল্য লাভ করিয়াছেন, তাহাও পূর্বোক্ত পুস্তিকায় শিশদভাবে বিবৃত 

হইয়াছে ।__আশ! করি এই লাভজনক ব্যবসায় আমাদের হস্তচ্যুত হইবে না। ভার" 
বাসী যুবকের! এই শুভ অবসর ত্যাগ করিবেন না। 

বাণিজ্য ব্যাপারে জাপান-_ 
সকলেই অবগত আছেন যে পাশ্চাত্য জাতিনিচয়ের 

প্রতিঘোগিতা-সত্বেও কয়েক বংসর হইতে জাপান এ দেশে শিল্প ও বাণিজা ক্ষেত্রে 

ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস পাইতে ছলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে জান্নীন 

ও 'মস্্রিয়ার তুর্দশ। দর্শনে জাপান. ঠাহাদদিগের স্কান অধিকার করিবার জন্ত এই অন্ন 

দিনে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখুন। আমরা কেবল বঙ্গদেশের কথাই 

বলিতেছি। ১৯১৪ সালে আগষ্ট মাসের প্রগয় হই ত সমর ঘোষিত হইয়াছে । এ আগষ্ট 



নী সংখ্য। | ] সার-সংগ্রহ রী 
সপ পা ন্প পিসিল অপাসিলী এপাশ রী অত লী শি ন্পা শা তাস সিসি ০ তক তসত টিটি স্৮. ক ও এসির ওটিসি 

দস হইতে গত মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত জাপান হইতে কলিকাতার বন্দরে ১৫ লক্ষ ৩৩ 
হাঞ্জার ৮৩১ টাকা মূল্যের দিয়াশলাই আমদানি হইয়াছে; পূর্বব বৎসরে ত্ কয় গাসে ৯ 
লক্ষ ৫৪ হাজার ১৯৮ টাকার দিয়াশলাই আসিয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে মার্চ মাস পর্য্যস্ত * 
৫১ হাজার ৯৯৭ টাঁকা মুল্যের বিয়ার নামক মগ্য জাপান, কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, 

কিন্তু পুর্বব বৎসরে এ কয় মাসে ১ হাজার ২৭ টাকা মূল্যের বিয়ার, জাপান হইতে আসিয়া- 
ছিল। যুদ্ধের প্রারন্ত হইতে মার্চমাস পর্যান্ত জাপান হইতে চারিলক্ষ টাকার অধিক মূল্যের 

কাচের পু'ণি ও নকল মুক্তা প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়াছে । পূর্ব বৎসরে এ সময়ে 
২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার দ্রব্য আসিয়াছিল। কীচের চুড়ি আলোচ্য আট মাসে ১ লক্ষ 
১৬ হাজার ২৬২ টাকার আসিয়াছে, কিন্ত পূর্ব্ব বৎসরে ১ হাজার ১০৬ টাকার চুড়ি 
আসিয়াছিল। মোটার গাড়ীর সরগ্রাম অর্থাৎ চাকার রবার প্রন্ৃতি যুদ্ধের পূর্কবে জাপান 

হইতে আদৌ আসিত না, যুদ্ধের পরে আট মাসে জাপান ১ লক্ষ ১১ হাজার ৭০২ টাকা 
মূল্যের এ শ্রেণীর দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব বৎসরে আগষ্ট হইতে মার্চ মাস 

পর্য্স্ত জাপান হইতে ১৮ হাজার ২৮৮ টাকার সাবান আমদানি হইয়াছিল, এ বৎসর 
এ কয় মাসে ১৪ হাজার ৫৫ টাকার সাবান আসিয়াছে, স্থৃতার দ্রব্য পুর্ব বৎসরের 

রী কয় মাসে ৩ লক্ষ ৫৫২ টাকার আসিয়াছিল, এবার ১১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৬৪ টাকার 

দ্রব্য আসিয়াছে। এইরূপে কাষ্ঠের বাকা ও অন্ান্ ড্রব্য, বিস্কুট, লোজাঞ্জেস প্রভৃতি 

দ্রব্য কাচের দ্রব্য অর্থাৎ শিশি, বোতল, চিমনি প্রভৃতি ছড়ি, চাবুক ও অন্তান্ত বহুবিধ 

দ্রব্য এবারে পূর্ব বহসর অপেক্ষা এ দেশে অধিক পরিমাণে আমদানি হইয়াছে । 

আচার্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বাবুর জাপান প্রবাস__ 
তিনি জাপানে 

অবস্থান কালে যে অতিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি বঙ্গবাসীকে জানাইয়াছেন। 

তিনি বলিতেছেন যে “জগদ্ভ্রমণকালে যতগুলি বিশেষ ঘটন! ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে একটি 

হইতেছে মামার জাপানে অবস্থান। জাপানের জনগনের প্রচেষ্টা সমুদয় এবং একটি 

বিরাট ভবিষ্যতের প্রতি তাহাদের যে এক বৃহতী উচ্চাকাজ্ফা তাহ জানিবার আমার স্থযোগ 
ঘটয়াছিল। তাহার! যাহা গিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা৷ দেখিয়া অশ্চর্যয না হইয়া থাকিতে 

পারে এমন কেহ নাই। বর্তমানের এই যাল্ত্রিক যুগে পর্থিব সম্পদের যোগ্যতাই সভ্যতার 

এক চিহ্র--এই যোগ্য তাতে ইহার! ইহাদের'জন্মণ গুরুদ্দিগকে পর্যস্ত পশ্চাতে ফেলিয়াছে । 

কয়েক বৎসর পূর্বে ইহাদের কোনে বিদেশযাত্রী জাহাজ বা কোন কারখান৷ ছিল না। 
কিন্তু অতি স্বপ্প কালের মধ্যে ইহাদের জাহাজের বহর এমন ভীষণ প্রতিগ্বন্দিতা করিয়াছে 

যে প্রশান্তুনাগরে আমেরিকার ট্রিমার চলাচল প্রায় বন্ধই হইয়া আমিল। গবর্ণমেন্ট 
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প্রভৃতির সাহায্যে পাইয়া তাহাদের শিল্প বাণিল্াগ্ুলি এবন্রকার উন্নতি করিয়াছে যে 

বৈদেশিক বন্দর দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু আরো অনেক বেশী প্রসংশার 

বিষয় এই যে যাহাদের সঙ্গে শান্তিতে. থাক দরকার তাহাদের সঙ্গে যাহাতে:কোনরূপ 

গোলমাল ন! হয় তাহা করিবার দুরদৃষ্টি ইহ্থাদ্দের আছে । বিদেশের লোকে যদি তাহাদের 

দেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহ! হইলে যে সংঘধ উপস্থিত হষ্টবে, 

তাহা ইহারা জদয়ঙ্গম করিয়! শুক্ধ বসাইয়া বৈদেশিক দ্রণ্যের আমদানী প্রায় বন্ধ 

করিয়াছে ।” 

বিজ্ঞানালোচনায় নবযুগ-_ 

| আচার্য শ্রাযুত জগদীশচন্দ্র বন্থুর অভিমত যে, জড়বিজ্ঞান 
ও শারীরসংস্থানবিষ্ভার মধ্যবত্তী সং ংযোগভূমিতে নবতত্বান্ুসন্ধানে ভারতবর্ষ ইউরোপকে 

পশ্চাতে ফেলিয়াছেন, নব উদ্দাপনার জন্ত ইউরোপকে ভারতব্তর্যর কাছে আসিতে 

হইবে। ইহাও সম্যক স্বীকৃত হইয়াছে যে যেদিন পূর্ববদেশের সমন্বয়মূলক জ্ঞানান্বেষণ 
প্রণালী পাশ্চাত্য দেশের বিষম বিশ্লেষণমূলক প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হইবে, সেদিন বিজ্ঞানের 
বুল উপকার সাধিত হইবে । তাহার বিজ্ঞানাগারে ভারতবর্ষের এই নব প্রণালী 

শিক্ষা করিবার জন্য নান! দিগ্দেশ হইতে ছাত্রের আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের বিশেষ এই যে দান, ইহার অভাবে মানবীয় জ্ঞানের উন্নতি যে অসম্পূর্ণ 

থাকিবে ইহার স্বীকৃতি ভারতের ভবিষ্য কম্মীদের পক্ষে এক মহা উদ্দীপনার মুল হইয়াছে । 
অসংলগ্ন এক স্তপ তথ্য হইতে সত্যকে নিংড়াইয়া বাহির করিবার ষে প্রথরা কল্পনাবৃত্তি 
এবং মনোবৃত্তি সমুদ্ায়কে অপচয় করিতে না দিয় বিরলে ধ্যান করিবার যে অভ্যাস, 

আমারই দেশের লোকেদের নিকট সেই অপূর্ব সম্পং রহিয়াছে । তক্ষণালা, শালন্দা ও 
কঞ্জিভেরামের সুপ্রাচীন বিশ্ব-বিষ্ঠালয়সমূহ সন্দশন করিয়। তাহার প্রাণে এক প্রেরণ। 

আপিয়াছে--ভিনি বিশ্বাস করিয়াছেন ভারতবর্ষে সেই সমুদয় গৌয়ীবের ত্বরায়ই পুনরুদ্দীপন 
হইবে। শীঘ্রই বিগ্ভার এক মন্দির উত্তোলিত হইবে সেখানে সংসারের" সমুদয় অশান্তি 

হইতে ছিন্ন হইয়া তাহার! গুরু সত্য-লাভের চিরন্তন তপন্ত।য় নিয়ত রঠিবেন,এবং মৃত্যুকালে 

তাহার সাধন তাহার শিষ্যদের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইবেন। কিছুই তাহার কাছে 

বিষম পরিশ্রম বলিয়া মনে হইবে না; কখনই তিনি তাহার লক্ষ্য হারাইবেন না, কোন 

পার্থিব প্রলোভনের দ্বারা কোনে দ্দিন তিনি তাহাকে ছায়াসমাচ্ছন্ন হইতে দিবেন না। 

কেনন। তাহার হইতেছে সঙ্ন্যাসীর ভাব, এবং ভারতবর্ষই সেই একমাত্র দেঙস যেখানে 
বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোনে বিরোধ থাক! দূরে থাক, বরঞ্চ জ্ঞানই ধর্ম বলিয়। 

উক্ত হইয়াছে। ছট্ৈবক্রমে অগ্য ইউরোপে বিজ্ঞানের ষে প্রকার অপবাবহার লক্ষিত 
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হইতেছে, এমনটি ভারতবর্ষে কোনে! কালেই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে যদি অন্তরীক্ষবিজয় 

সংঘটিত হইত, তবে মানবের মধ্যে দৈব শক্তির এবন্প্রকার একটি বিকাশের হেতু প্রতি 

মন্দিরে পুজা দেওয়াই ভারতরর্ষের প্রথম ইচ্ছ! হইত। | 

মধ্যপ্রদেশের “কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটা”-_ 
মধ্যগ্রদেশের এই 

সোসাইটি সমূহের ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাবের বিবরণে প্রকাশ, _সমবায়-খণদান সমিতিসমূহ 

ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রদর হইতেছে । গত বৎসর সমিতির সংখ্যা” ৪০৪১৫ ও 

মূলধন পয়ষটি লক্ষ ছিল? আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ২,২৯৭; ৪৪,৭৮৪* ও সাড়ে 

বায়াত্বর লক্ষে উঠিয়াছে। ভষিষ্যৎ আশাপ্রদ বটে। 

হর লেতহত 

বাঙলায় যৌথ কারবার__ 
গত নভেম্বর মাসে বাঙ্গালায় ছয়টি জয়েন্ট টক কোম্পানী 

প্রতিটিত হুইয়াছে। মোট মূলধনের পরিমাণ--১,৫৭০০* টাকা 1_একটি ব্যান্কিং, 

একটি ব্যবসায়, একটি পাটের কল, ছুটি চা-বাগাম, একটি জমী ও বাড়ীর কারবার । 

আশ! করি, এই সকল কেম্পানী চাঁলাইবার জন্য উদ্ভোগীরা অব্যবসায়ী ডিরেক্টার নিযুক্ত 

করিবেন না। তাহা হইলে ধত “নাড়াবুনে কাস্তে ভাঙ্গিয়৷ করতাল গড়াইবার” অবকাশ 

পাইবে ন।। 
| 

দেশী বড় বেগুন__- 
হুগলী জেলায় হাসনান নামে একটি গ্রাম মাছে। এ. স্থানে খুব বড় বড় 

বেগুণ জন্মে। বেগুণগুলি ওজনে তিন পোয়া হইতে এক সের পর্যান্ত হটয়া থাকে । উহার 

আঁ্বাদন বড়ই মধুর, উহার বীচিও বড়ই অল্ল, এমন কি নাই বলিলেও চলে। এতদ্ধ্যতীত 

উহার খোসা বড় পাতলা । বড় বেগুণ উৎপন্ন করিবার জন্য হাসনান “হইতে উল্লিখিত 

বেগুণের বীজ;আনাইয়া৷ বপন-করা হইয়াছিল, এবং পরীক্ষার জন্য কয়েক জনকে দেওয়া 

হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই, যে বেগুণ জন্মিয়াছিল সে গুলি অধিক ! 

বড় এবং মেরপ স্ুম্বাছু হয় নাই। স্থানীয় লোকের ধারণ! এই, হাসনানের যে ক্ষেত্রে 

দেই বেগুণ জন্মে, সেই ক্ষেত্র ব্যতীত অপর জমিতে তত বড় বা তত সুমিষ্ট বেগুণ হয় 

ন। কথাটি সত্য বলিয়৷ মনে হইতেছে ।__ভারতীয় কৃষি সমিতি | | 
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মাঠ কড়াই__ 
মাঠকড়াই ঝা চিনের বাদামের চাষ বাঙ্গালা দেশে অল পরিমাণে হয় বটে, 

কিন্ত মান্দা ও বোগ্ই অঞ্চলে ইহার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়! থাকে । এ দুষ্ট অঞ্চলে 
দরিদ্র লোকের! ইহ! অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এতদ্যতীত প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র 
মণ চিনের বাদ!ম ইউরোপ এবং আমেরিকায় রপ্তানী হইয়া থাকে । প্রতি বংসর বোখাই 
ইইতে লক্ষাবিক হন্দর এবং মাদ্রাজ হইতে কিঞ্চিদিধিক কুড়ি সহস্র হন্দর পরিমাণ চিন! 
বাদাম বিদেশে রপ্তানী হুইয়। থাকে । এতদ্বাতীত দক্ষিণ ভারতের অন্ান্ত বন্দর দিয়। বহু 

পরিমাণে বিদেশে চালান হয় । তা ছাড়া দেশের লোকেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে বাবহার 
করিয়। থাকে। 

চিনের বাদাম আমাদিগের অনেক ব্যবহারে লাগে। ইহার পরিষ্কার তৈল জলপাই 

তৈল ব! অলিভ অয়েল (0119 ০1] ) এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় । ইহার খইলে অধিক 

পরিমাণে যবক্ষারজান থাকায় জমির উর্বরতা! অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, এমন কি রেড়ীর খইল 

অপেক্ষা ইহার খইল অধিক কার্যকর । তবে ব্রেড়ীর খইল অপেক্ষ। ইহার দাম কিছু 
বেশী। ডিস্ত হইলে কি হয়, রেড়ীর খইল অপেক্ষা ইহাতে কার্যা এত অধিক হয় ষে; 

কিছু মহার্ঘ হইলেও ইহার ব্যবহারে কৃষিকাধ্যে লাভ বই (লাঞ্সান নাই। হান্বার্গ, 
মার্শেলস প্রন্থতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে মাঠ কড়াই রপ্তান। হয়, আবায় সে সকল স্থান 
হইতেই তৈল বান্ির কর! হুইলে, ইহার খইল এখানে বহুল পহ্মাণে আমদানি হুইয়! 

থাকে। ইহার খইল যে কেবল জমির সারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, গবাদি 

পশ্ুরাও তাহা তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করে । যদ্দি এদেশে ইহার অবাদ যথে্ পরিমাণে হয়, 

ত্বৰে একটা লাভজনক কৃষির প্রচলন হষ্টতে পারে । ভার হীয় কুষি-সমি ভ। 

তাতের উন্নতি-___' 
জেলা বোর্ডের রিপোর্টের টপর গবর্ণমেন্ট যে মন্তবা জবি কিয়াছেন, 

তাহ] পাঠে জান! যায় যে,বঙ্গদেশে শিল্পশিক্ষার অবস্থা বড় আশাপ্রদ নছে। অনেক জেলায় 

ফ্লাই শটল (715 5180৮]০) দ্বার! কাপড় বুনিবার চেষ্টা হইয়াছিল,কিস্থ সমস্ত চেষ্টাই প্রায় 

শিক্ষল হইয়াছে। কোন কোন স্থানের তাতির! ইহার উপকারিত। বুঝিতে পারে নাই। 
'শাবার কোন কোন স্থানে তাতির। চির প্রচলিত প্রথানুসারে হাতের সাগধো, 

তাতে বন্ত্র বয়নে অধিক সুবিধা বুবিয়াছিল। এক স্থানে তাতিরা বলে তাহারা বড় 
গরীব, পয়স! ন! দিপে তাহারা কাজ শিখিতে অক্ষম । আর একস্থানে লোকে বৃত্তর 

লোভে শিক্ষা করিতে মাসিয়াছিল। কেবল চট্রগ্রাম এবং মানভূম জেলায় কঠকটা 

রুতকাধ্যতা দেখা গিয়াছে । যে দেশের শ্ল্লীরা অন ভজ্ঞতাবশতঃ উন্নতোপায়ে শিল্পবিছ্যা 

শিক্ষার উপকারিত। বুঝে না, সে দেশের মধ্যে ক্রমে যাহাতে শিল্পীদিগের মধো জ্ঞনর 
বিস্তার ভয় এরূপ বাবস্থা করা সউচিত। 

০ বে 
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রমণীদিগের কৃষি-শিক্ষ'-__ 
বিলাতে রমণীদ্দিগকে কৃষিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটা, 

বিদ্কা/লয় আছে। লেডি ওয়ারউইক নাম়ী একটা রমণী এই বিগ্ভালয় প্রতিত্ঠিত করেন। 
এ বিগ্ভালয়ে রমণীদিগকে সহজ উপায়ে চাষ এবং বাগান প্ররস্তত প্রণানী শিক্ষা দেওয়া 

হয়া থাকে। বিগ্তালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর নামানুসারে উহাকে লেডিওয়ারউইক কলেজ 

নামে অভিহিত করা হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে বিলাত ঝ অন্তান্ত উপনিবেশ উচ্চ 
বেতনে উদ্ভান রক্ষিকা এবং 08175 ঝ! ছুগ্ধীগার প্রস্ৃতি স্থানের অধ্যক্ষতা করিতেছেন! 

কৃমিবিষ্ভালয়ে এক একটা ছাত্রীর বংসরে ৮* হইতে ১২০ পাউও অর্থাৎ প্রায় ১৮০০২ 
টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। 

বাগানের মাসিক কার্য 

মাঘ মাস 

সজীক্ষেতর ।___বিলাতী সক্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে অছে, 
তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্ত কোন বিশেষ পাট নাই। 

কপি প্রভৃতি 'উঠাইয়। লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত। 

ভূ'ইয়ে শসা, করলা, বিঙ্গা, প্রভৃতি বেশী স্জীর জন্য জম তৈয়ারি করিয়া ক্রবশ: 
তার মাবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ ম।স হইতে বপন করা উচিত। ফান্তুন মাসেও 

বপন করা চলে। 

ফলের বাগন। -আম, লিচু, লকেট, গীচ এবং অনান্য কল গাঁছের ফুল ধরিতে আস্ত 
হইয়াছে । ফল গাছে এধন মধ্যে মধ্যে জল সেন করিলে ফল বেশী পরিমানে ধরিবে ও 

ফুল ঝরিয়! বাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া! বীধিয়া দেওয়া উচিত। 

গোবর, ছাঈ ও পাক মাটি ম।ন রসের পক্ষে প্ররুষ্ট সার। আঙ্গুর গছের গোড়। খুড়িয়া 
ইতিপুর্ববেই দেওয়া হইয়াছে । যদি না হইয়া থাকে, তবে আর ক।লবিলম্ব কর! উচিত নহে। 

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃন, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়।, তাহাতে আগুন দিয়া মুক্ুলিত 
বৃক্ষে ধোয় দিবার বাবস্থ। করিলে, ফলে পেক৷ লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝর! 

নিবারণ 2য়। পশ্চিম ঞ্চলে আম বাগ'নে এই প্রথ। অবলম্বন কর! হইয়া থাকে। গাছে 
অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্ত ধোয়া অব্যাহতভাবে ঈীগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া 

অগ্নিকুণ্ড রচন। করিবে। 

বর্ষ কালে বে সকন স্থানে বড় বড়'গাহু পুতিবে, দেই সকল স্থান প্রায় ছুই ছাত গভীর 



২৬৮ কধক-_পৌষ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
গু 

ভা 

করিয়। গর্ভ করিবে এবং সেই খোচ। মাটি গুলি কিছু "দিন সেট গর্তের ধারে ফেলিয়া 
রাখিবে। পরে সেই মাটি হ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়! ৈই গর্ত ভরাট 
করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মটি স্বার! গর্ব, 
করিবে। 

পুর/তন ডালের কুল ও পিয়ার ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্ত পুরাতন 

ডাল প্রতি বংসর ছ'টা উচিত। 

* কৃষিক্ষেত্র ।--সন্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ত হইয়া থাকে । এই মাসে জল হইর্ঈ 
জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ধাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার 
দিবে। আলু ও কপির জন্ত পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়। রাখিবে। এই মাস 
হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়৷ মটিতে পুতিয়! দিলে তাহা 
হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মুলার আগার দিকে চাকরি আঙ্গুলি রাখিয়! 
তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং &ঁ খোলে জল দিয়। নীচের দিকে মুখ র(খিয় টাঙ্গাইবে। 

প্রতিদিন এ খোল পৃরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীশ বীকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। 
এই উপায়্েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হুলুদ ও আদ! 

তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। 

হুলুন, গোবর মিশ্রিত জলে অন্ন সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ লিদ্ধ করিবার কলে 
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একব|র উৎলাইয়! উঠিলেই নামাইক্। ফেলিবে। আধ. শুকৃনা হইলেই হলুদগুলি রোজ 
একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিঞ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে 
উ্বাঈবে। 

ফুলের বাগান ।-_ফুলের ঝাগানের শোভ। এখন অতুপনীদ। মরম্থমী ফুল সব 

ফুটরাছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটির ছে। গেলাপ ক্ষেতে এধন যেন পের অভাব 

ন। হয়। গোলাপের কলম বাঁধ! শেব হইয়াছে । বেল, মল্লিকা, যুখিক! ইত্যার্দি ডালের 

অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছণাটিরা দিবে । 

শীতপ্রধান পার্বতাপ্রদেশে এখন এইটার, হাটিজ, লর্কম্পর, পিক্কদ্: ফ্লু, ডেজী, 
পিটুনিয়! প্রভৃতি মরন্তমীর ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতক।লের স্জী যথা,-_ 

গ'জর, সালগম, লেটুম্ঃ. বীধাকপি, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে 
হইবে। 

এই মাসের শেষে বেল, যু'ই মল্লিক! প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কে।প।ইয়। জল সেচন 
করিতে হইবে । কারণ এখন হুইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল 
ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না । ব্যবহার কথা ছাড়িয়! দিলেও বসন্তের 
হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটলে ফুলের আদর বাড়ে না। 



[ লেখকগণের ম মতামতের জন্য চরিত, নছেন] 

খেজুরের চাষ ঠা টি ৯৮৮ 
গৃহশিল্পনের শুভ স্সযোগ ১১০৬ এ টি টি... রি বশ 

মৌমাছি পালন রি ৮5 টা ২১ আইটি 

সাময়িক কৃষি-সংবাদ-_- রং 
রা ও করিমগঞ্জ ক্ষেত্র, আসামে ইক্ষু চাঁষের পরীক্ষা, ধানের 

। কৃষি যন্ত্র বাবহারে আসাম, লেবু পোকা নিবারণেকু উপায়, 
্ ১৪৬ ব্যবহাষে, মান্দাজ, বিহার ও উতিস্া ভা শম্তয, এ নীল, 
রী তুলা, বিহারে তিলের ভরি - ০০ ৩০১-:৩০৪ 

প্রাথমিক বিগ্যালকেক্রাধি শিক্ষা, ২২৮,20০ উজ ৫৮ 

পত্রাদি-_ | 

আশু ও আমন ধান, কলাগাছে সার, সুর্য্যমুখী ফলের চাষ, মাট 
+রাদাম বসাইবার সময়, চেস্নট, বিচমাষ, বিন, লেনটিল্ ৩৪৪৮ 5565৬. 

ৰা সাঁর-সংগ্রহ-_ 

ভারতে লবণের ব্যবহার, ভদ্র লবণ, সমবায় রীতি কি কার্ষ্ের ূ 
..... উন্নতি পা তর *** ৩১৬--৩১৯ 

. *বাগার্থের জাসিক কাধ্য ***. ০০, 

. দিতে হয় না? 

লপেটা, বা পাম্প ৬২ ৭২ । 
পত্র লিখলে জ্ঞাতব্য ব্যয় সূল্যের তালিকা সাদরেইইপ্ররিতব্য । 

লক বট এণ্ড ন্মু রী 
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত : 

১ম এই কঠিন জীবন-স্্ামের দিনে আমর! 
আমাদের প্রস্তত সামগ্রী প্রর্চবার ব্যবহার 
করিতে অনুরোধূ করিকিসিকল প্রকন চামড়ার 

বুট এবং স্থ আমরা প্রস্তুত করি, পরীক্ষা 
প্রার্থনীয়। ক্সবারের পিং ংএর জন্ত ব্বতন্ত্র মুজ্য.”" 

২য় উত্ক্কষ্ট ক্রোম চামভ্নর ভারবী ৰা গু 
অক্সফো গু মূল্য ৫২, ৬২। পেটেন্ট বার্ণিস, 

আ্যনেজার-চদি লক্ষে বুট এপ্ড স্থু ফ্যাক্টরী, লক্ষে. 



5 
ডল ১, 

ৰ এত পয ্টী,বেলা- ৭ট। কী ৮॥০ সাড়ে আট: : 
কল উপক্িতুথাকিযা, সমস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা ও উর র্গীন করিয়খাঁকেৰ 

|.» সাজ ৯ ঞ রঃ 

| জন সমাগত রোগী দিগঞ্ষক স্বচক্ষে দেখিয়া ওষধ ও বাবস্থা দেওয়া হয় এবং মফ:ম্বল- 

পি ১১৯ রোগের স্ুবিস্তারিস্ত লিখিত বর্ণনু| পাঠ করিয়! উষধ ও ব্যবস্থা পত্র. 

ক্ডাকযোগে পাঠান হয়। | 
চি | গি যঃ মা. ০ ০ 

এখানে স্ত্রীরোগ, 'শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, ” 

4 
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ঠ টে 
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6১৮ 

উদরী, কলেরা, উদরাময়, কমি, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, সর্ক প্রকার জর, বাতশ্েশ্মা ও- 
ক্য়িপাত বিকার, অন্নরোগ; অর্শ, ভগন্দর, মৃতরযসতের রোগ, খা নউপদংশ সর্বপ্রকার শূল, 
চর্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ্গ নাসিকারোগ, হাপানী, 

যক্ষাকাশ, ধবল, শোথ ইতাদি সর্ব প্রকার নৃতন ও রী! রোগ নির্দোষ রূপে৷ 

আরোগ্য করা হয়! 

হি রর নক 
চা 

রি সমাগত রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিক্ষিৎসার চার্ধ্য স্বরূপ প্র্থমঝর . 
তি অশ্রিম ১২ টাকা ও মফঃস্থলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকর্ট নুঙ্িস্তারিত লিখিত 

বিবরণের সহিত মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার ার্ধ্য স্বরূপ প্রথ বার; রী রাকা রাওয় হ়্। 

-খেঁষধৈর মূল্য রোগ ও ব্যবস্থানুযায়ী স্বতন্ত্র চার্য্য কর! হয় 

তে চে গস র্ 4 282. 2 প্র 

টং ব্রোগীদিগের বিবরণ বাঙ্গালা কিঘ্বা ইংরাঁজিতে স্বিস্তারিত রূপে লিখিতে য়। 

ছু উহা জীতি গোপটুয় রা হয় | 
১০৭ ঠা % আ ঈ 4 টা. 4 

.খীমাদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওধ প্রতি ডমি ৮১০ পয়সা হইতে ৪২ 
ও কঃ টাকা অবধি বিক্রয় হয়। কর্ক, শিশি, 'ষধের বাক্স ইত্যাদি এবং ইংরাজি ও বাঙ্গাল৷ 

পুঁু হোমিওপ্যাথিক স্ল্টক সুলভ মূলো হার যার | 

ী হানেমুন ফার্ষাসী, 
_ ৩*নং কীকুড়গাছি রোড, কলিকাতা । 

চি 

তি এড, 



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র 

১৬শ খগড। মাঘ, ১৩২২ সাল। মা ১০ম সংখ্যা । 
নর 

০ চপ পাজজ পস্। : ৯০০ ০7 ২, র্ রি শিপ আর সত: ও (পচ - , 
৩৮০ পপ আও এ ঞ ৮. পা পপ পরী 7 লা ০৩ রি ০০2০৮2০০ ০ টিবি ১০টি সস শে না পা সবি িরতে 

তি পপ 

খেজুরের চাষ 

প্রকাশচন্দ্র সরকার, | 
-: কর্ণেল বিশ্ববিগ্ালরের কৃষি সদস্ত, উকীল (হাইকোর্ট, কলিকাত ) লিখিত। 
ইহা একটা খুব লাভজনক চাধ। আমাদের দেশে খেজুরের চাষ পূর্বে খুব হুইত 

কিন্ত এখন তাহার তেমনি অধঃপতন হইয়্াছে। খেজুরের চাষ সম্বন্ধে আমি বিশেষ 
আলোচন! র্বুর্বভাগ কৃষকে করিয়াছি। খজ্জ্ুরাবাদের প্রবর্তন জন্য আমাদের দেশের 
জমীদারদের বিশেষ চেষ্টা কর! কর্তব্য। পারস্ত সাগরের উপকণ্ঠ প্রদেশসমূহে, মিশরে 
এবং উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়া ও আরিজোন৷ প্রদেশে খু ভাল জাতীয়ঃ 
খেজুরের চাষ হইয়। থাকে । আমাদের দেশের খেজুর তত তভাল নহে, এখানে খেজুরে 

আবাদ কেবল গুণ প্রস্ততের জন্তই হুইয়৷ থাকে । নদীয়া, খুলনা, যশোর, ২৪ পরগণ৷ 

সাতক্ষীরা, মেদিনীপুর প্রস্ৃতি জেলায় খেজুর গাছ বহুল পরিমাণে জন্মেঃ এতদঞ্চলে খেন্কুর 

গুড়ের কারখান৷ অল্প বিস্তয় এখনও আছে। আজকাল জাভা, মারিসস্ হইতে প্ক্ষু. 

চিনির ও বিট চিনির আমদানি প্রভাবে এতদ্েশীয় এই ব্যবসায়ট-_যাহার দ্বারায় বহু 

ংখ্যক নিঃস্ব দরিদ্রের জীবনোপায়ের পথ উক্ত থাকিত তাহা__এককালীন বন্ধ হইবার . 

উপক্রম হুইয়াছে 1 টিউনীস, মরকে। হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভুভাগটা খেজুরের জন্মস্থান 

বৃলিয়৷ পরিচিত। মশকাট্, মদিনা, বিস্ক্রা, টিউনীসিয়া/আবিসীনিয়া, আলেকজান্জরিয়া৮ 

গ্রভৃতি দেশে খুব ভাল জাতীয় খেঁডুর উৎপন্ন হয়: দেগ্লেৎনুর, খুছ্ুরাবি, হালওয়াবি 



২৯৪, মি  কৃধক-_মাঘ, ১৩২২ | | ১৬শ খণ্ড । 
৬০৬৯ পাপা সি তি পিপি পপ পোস্ত বসি এ পিস বসি এছ পি ৮ তাস ৮ ৯ তচ, লি লি 5 

প্রসৃতি উত্তম জাতীয় খেজুরের কথা আমি আমার পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া 
কুষক পত্রিকায় প্রকাশিত রুরিয়াছি। আমাদের দেশে ফলের জন্ত খেভুর চাষ দৃষ্ট হয় 
নাএ পাঞ্জাব, সুলতান, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে পারম্ত উপকূল হইতে আনীত চারার গাছ 

করিয়া ফল উৎপাদনের চেষ্টাও পরীক্ষা গভর্ণমেন্টের কৃষিক্ষেত্রসমূহে করা হুইতেছে বটে 
কিন্ত এখনও তাহার সফলতার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মধ্যভারত এবং বিহা'র প্রদেশে 

বহু খেকুর গাছ আছে কিন্তু এইগুণি হইতে রস ও গুড় উৎপাদনের লোক অভাবে 
কোনরূপ আয় বা লাভ হয় না। এ সকল দেশের অজ্ঞ স্থানীয় শিউলীগণ তাহা হইতে 

মাদকবর্দধক তাড়ী কাটিয়া গাছগুলিকে অচিরে হীনবল ও তেজহীন করিয়! অকালে 
মারিয়া ফেলে। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ববুনো৷ সাহেব আষাকে ও ডালটন 
গঞ্জ নিবাসী বাবু হরিদাস মুখোপাধ্য।য়কে কতকগুলি মিশরী খেজুরের বীজ দিয়াছিলেন। 
আমার ছুইটা গাছ হইয়াছে; কিনব গাছগুলি পুংজাতীয় এবং হরিদাস বাবুর গাছগুলি 
সরীজাতীয় এবং আমার গাছ গয়া জেলায় ও তার গাছ পালা জেলায় ' উৎপন্ন বলিয়া 
কাহারও গাছে ফল ধরে নাই। কালিফর্ণিয়ার আপ্টাদিনা নিবাসী অধ্যাপক গল্ 
পোপেনে। খেঁজুর চাষ সম্বন্ধে একটি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন। বড় আশ্চর্যের বিষয় 
আমাদের বাঙ্গলার মত দেশে খেঁজুর গুড় প্রস্ততের বৈজ্ঞানিক ও সহজ (078,001081) 

প্রণালী সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদপত্রে | মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ এভাবৎকাল পর্যন্ত 
সাধারণের অবগতির জন্য লিখেন নাই। পাশ্চাত্যদেশে কৌন ব্যবসা সম্বন্ধে কেমন 
্ষুত ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রদ পুস্তক প্রচারিত হয়; আমাদের দেশে সে প্রথা আদৌ নাই। 

আমার মনে হয় যে এ বিষয়ে ছবি দিয়া ও তাপমান যন্ত্রের অনুপাত দিয়া কোন অভিজ্ঞ 

লোকেরু এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ কৃষক প্রতৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করিলে দেশের লোকের অনেক 
উপকার হয়। 

_ ফলের জন্ত খেজুর চাষ আমাদের দেশে নূতন হইলেও তাঁহা প্রবর্তন করা কর্তব্য । 
সরদ বেলে অথবা দেৌয়াশ উভয়বিধ মাটিতেই খেঁজুর গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
গাছ, ক্ষেত্রে বীজ বসন বা! চারা রোপণ এই উভয়্নবিধ উপায়ে উৎপন্ন হয় তাহ! আমি 
ইতংপূর্ব্বে বলিয়াছি। বর্ষার পূর্বেই সার দিয়া বীচিগুলি রোপণ করিতে হয় এবং 
চারাগুলি একটু বড় হইলে সেইগুলিকে তীক্ষ রৌদ্রে বাশ্রীম্মের কঠিন রৌদ্রে এবং 
শীতকালে তীব্র তুষার (0086) হইতে রক্ষা করিবার আবস্ঠক হয়। জমী বেশ সরস 
হওয়া চাই। লোগা জমীতে (811.811770 ) ইহার আবাদ করিবার চেষ্টা অবিধেয়। 
আগে মাটা বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিয়া তবে কোন্ জাতীয় গাছ রোপণ করিতে হইবে তাহা 
ঠিক করিয়া লইবে, নচেৎ নৈরাশ্ত অবশ্থস্তাবী। আমাদের দেশে সরকার, বাহাছুর পাঞ্জাবে 
* পারস্ত দেশীয় খেস্কুর চাষের অন্থকরণে চাষ পরীক্ষা করিয়া কতকাংশ কৃতকার্য হইয়াছেন। 
ভীঃ ডি মিল্ন এ বিষয়ে প্রধান প্রবর্তক ছিলেন। ত্রাহার গবেষণাপুর্ণ ১৯১২ সালের 



১০ম সংখ্য| |] খেজুরের চাষ ২৯১ 
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প্রবন্ধ পাঠ করিলে এ বিধয়ে অ অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় | চারা বারা গাছ করিলে 
অর্থাৎ খে্গুর গাঁছের তেউড় হইতে গাছ উৎপাদন করিলে তাহাতে খুব ভাল ফল হইয় 
থাকে। বীজের গাছের ফলে ভাল শীস হয় না) অটি বা বীজ বড় হয়। বোগদাদ 
সহরের নিকটবর্তী খাতীম পাশার বিস্তৃত খে্ুর বাগানের চিত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
টিউনীসিয়া, ওমান, মিসরের মরুভূমির স্থানে এবং গিজের নিকটবর্তী স্থানেও বড় খেজুর 
বাগান আছে। 

কোন কোন খেজুর শীপ্র পাকে, কোন জাতীয় বা খুব বিলম্বে পাকে; আঝর কোন 
জাতীয় খের ফলনে খুব বেশী হয়; বড় বড় কাদি নামে এবং কোন কোন জাতীয় 

কম ফলে। কোন জাতি এক বা ছুই বৎসর অন্তর ফলে । 

গুড়ের জন্য বা খেঁজুরের জন্য এখানে খেঁজুর চাষ হয় ইহা! আমার একান্ত ইচ্ছা । খেজুর 
গুড়ের ব্যবসাটি নষ্ট হইতে চলিয়াছে দেখিয়া! অ|মার বড়ই কষ্ট হয়; যখন খুলনা, 
যশোরাদি অঞ্চলে গুড় খুব বেণী পরিমাণে হইত এঁ সকল স্থান তখন কেমন হান্তমুখী 
ছিল এবং কত স্হত্্র সহজ দীন বঙ্গবানীর জীবনোপায়ের পথ উনুক্ত ছিল তাহ! মনে 

করিলেই স্বতই মন উৎফুল্লিত হর । আম কঠালাদি ফলের গাছের মত খেজুর গাছের 
গোড়ায় সার দিবার ব্যবস্থ। বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । গাছের ফল 

বা রসের সহিত গাছের খাগ্স্থিত যে উপাদানটি আমরা! টানিয়৷ লই এবং তাহা উত্ভিদ- 

জীবন রক্ষণ ও পোষণ জন্ত যে পুরণ করিতে হয় তাহ! অনেকেই স্মরণ রাখেন লনা । 

আমেরিকায় খেঁস্ুর উৎপাদকগণ গাছের গোড়ায় বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ করেন কিন্ত 
নিঃস্ব ভারতীয় কৃষক মূল্যাধিক রাসায়নিক সাঁর কোথায় পাইবে? তাহার পরিবর্তে সহজ 
প্রাপ্য পচ! গোবর মাঁটী বা গোশালা বা অশ্ব শালার আবজ্জন! পচা সার দিলেই যথেষ্ঠ 

বলিয়। আমার মনে হয়। বৃৎসর বমর গ্াছগুলির শুঙ্ষ পাতা বা ছাল বা বাল্দে| 

পরিষ্কার করিয়! দিতে হয়। ইহাতে গ।ছে পোকা লাগার আশঙ্কা কম হয়। গাছগুলি 
পুর্ব যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে চাপ বা মোঁচ ফেলিতে থাকে । এই মোচগুলির 

মধ্যে কোনটি পুং এবং কোনটি স্ত্রী। পুং মোচগুলি ঈষৎ গোল, ঠাস এবং ক্ষুদ্র 
আকারের হয়; মোচ পুষ্ট হইলে লালাভ.(:০%/) ) বর্ণের হইয়া থাকে এবং তাহার 

আবরণ ফাটিয়! গিয়া! পুষ্প বাহির হয়। এই পুষ্পগুলি খুব ঠাম্ বাধুনিতে রক্ষিত থাকে 
এবং ফুলগুলি .ফুটিলে তাহা হইতে পরাগ ঝরিতে থাকে। এই পরাগ শ্বেতবর্ণের হয় 

এবং আমাদের দেশে শীতের সময় খেজুর গাছের পাতার গোড়ায় মোচ, হইতে পরাগ 
ঝরিতে দেখা যায়। পুং মোচের পরাগ কীট পতঙ্গাদদি এবং বায়ুর সাহায্যে স্ত্রী পুষ্পে 

নীত হইয়া ফল সঞ্চারের কাধ্য করে। ইহাই খেঁজুর গাছের “গর্ভাধান” (9০1117১96102)। 

কৃত্রিম উপায়েও স্ত্রীগাছের গর্ভাধান করাও হইয়া থাকে। এখন বুঝ! দরকার স্ত্রী 

মোচগুলি কিরপ? স্ত্রী মোচগুলি কিছু বড় ও দীর্ঘাকৃতি এবং আব্রণের অভ্যন্তরস্থ 



২৯২ কৃষক-_মাঘ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 

জি, ওই, উস তি তালি ৯০ সস ৮ ৩ পিসি উপ চর বাকি ৩ 
ক জি, শত তলা ০লল কিস শা রি 

পুষ্পগুলি ফীক ফণীক এবং ডাঁলগুলিও ফীঁক ফাঁক সন্নিবিষ্ট। ফাটা স্ত্রী মোচের অভ্যন্তরস্থ 

ফুলগুলির মধ্যে প্রস্ফুটিত পুং পুণ্পের পরাগ কৃত্রিম উপায়ে শুক্ষ দিনে রৌদ্রের সময় নিষেক 

কুঁরিলেই কলিম পগর্ভাধান” হইল। পারল সাগরের উপকঠ (দখসমহে খেজুর চানীগণ 

এই কৃত্রিম গ্রাণালীতে গাছে ফল উৎপাদন করে। 

ন্ুপর খেস্ুর খাইতে অতি সুমিষ্ট 'ও সুস্বাহা। শু পক খেভুরও খাওয় যায় । 

গুফষ খেজুরকে আমাদের দেশে ছোয়াড়া বাল। খেজুর আরব প্রভৃতি দেশের 

অধিবাসীদের একটি প্রধান খাগ্চ সাগর । তথায় খের পুডিং, চ।টুনি বা অন্থল, 

আচার ইত্যাদি বেশ উপাদেয় মুখরোচক খাগ্ সামগ্রী প্রস্তত হইয়৷ থাকে। আমাদের 

দেশের খেস্ুর ফলে কোন কাজই হয় না, স্থানে স্থানে গবাদি পণ্ডর খাস্যরূপে 

বাবহৃত হয় এবং পল্িগ্রামে শৃগাল কুকুরের উদর পূরণে লাগিয়৷ থাকে । 

খোঁজুর চাষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে গাছে নিয়মিত সেঁচ দিতে হয়, সার দিতে 

হয়। শীতের প্রথমে গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা বর্তব্য। গাছগুলিকে 

সারবন্দী করিয়া বসাইলে ভাল হয়। এমন ফাঁক ফাঁক বসাইবে যেন বাতাস রৌদ্র 

গতীয়াত করিতে পারে ; সেইজন্ত গাছগুলিকে অন্ততঃ ১৫ কিট ব্যবধানে বসাইবে অর্থাৎ 

একার প্রতি ২৫*টা গাছ বসাইবে। এক একার আমাদের দেশী মাপে প্রায় এ বিঘার 

কিছু বেশী পরিমাণ হয়। 

অনুসন্ধান দ্বার। জীন! গিয়াছে যে একটি সাধারণ লোকের জীবন ধারণের জন্ত 

৩০০০ ক্যালোরী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। এক পাউন্ড থেঁজুরে ১২৭৫ 

ক্যালোরী পরিমাণ তাপ সঞ্জাত হইয়া থাকে। অতএব খেজুর যে আমাদের জীবন 

ধারণের একটি প্রধান সামগ্রী তাহ! বেশ বুঝা গেল। ছুই বাঁ ভিন পাউণ্ড খেঁছুর 

থাইলেই একটি কর্শিষ্ঠ সাধারণ মনুষ্ের জীবন ধারোণোপযোগী উপাদান তাহা হইতে 

গৃহীত হইতে পারে। খেঁজুরে নিয়লিখিত উপাদানগুলি আছে। _পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ 

হবার ইহা নিনিত হইয়াছে । 

শ্বেতসার ও শর্কর! ৭০-৬ 

প্রোটীড 
১৯ 

তৈল ২-৫ 

জল 
১৩৮ 

ভন্ম ব। লবণ | ১২ 

ক্চ্ত্র 
৩১০৩ 

১৪৬৩০ 

এই জন্য আরব, পারশ্ঠ এবং পূর্বব ও উত্তর আফ্রিকীবাসীগণ খেজুর খাইয়াই অনেক 



১*ম সংখ্যা। ] গৃহ-শিল্পের শুভ সুযোগ ২৯৩ 
৯. এ তশ্ছি৮ শা তারি সপ পরতািস্প  ০টি তাস পা, শিপ পিষ্ট কে 8 সর লাস ২২৬. ৮ পট তিক অিস্উিপর আ ৬ উি৬ত এ লা শিপন ২. কিসিসছিপতা ০ - ৯ শি | তির" ই ₹ সরি এস ছুটি ও 

সময় জীবন ধারণ করে। খেজুর অনেক জাতী হয়; তাহাদের কতকগুলির নাম 
আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু নিম্লিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য -_-আমিরী 

(সাহার! দেশীয় , আমহাট ( মিশরী ), আমীর হাজ (বাগদাদের নিকট মণ্ডলী নামক 
স্থানে গাওয়া যায়; ইহা নগদাদের তিন দিনের পুর্বাবন্তা স্তান ), আমিরী, মিশরী, এই 
জাতীর বিলাতে বড় বেশী রপ্টানী হয়, আঞ্জাসী (বগদাদী ), আস্রাসী (মেসোপোটামিয়া) 

আওয়াহদি ( বাস্র1), বদিঞ্জানী ( বগদাদী ), বদ্রাহি € বগদাদী ), বদ্রাশীন € মিশরী ), 

বসঙ্জনি (আবরী ), বরবনী (বগদাদী ), বহি (বস্রা), বার্থামুদ্। (সুদানী ), এই 

জাতীয় খেজুর খুব কোমল হয় এবং খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়। দুবেনী ( বগদাদী) 
আরদী চাওমানী প্রভৃতি খেজুর পুর্ব আরব উপকূল্ত হইতে ৬* মাইলের মধ্যে প্রচুর 
জন্মায় এবং সামাইল উপত্যকায় প্রসিদ্ধ খেজুর বলিয়! উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফর্শি 
( বস্র৷ ), ঘড় ( উত্তর আফ্রিকা, ইহাই আমাদের দেশে ঘড়ার খেজুর বলিয়! বাজারে 
বিক্রীত হয়; এই ছুই জাতীয় খেজুর বেলে মাটীতে ভাল জন্মে), হেলালী থেসুর 
পারন্তোপসাগরোপকুলে জন্মে । ভবিষ্যতে আরও ঢই এক জাতীয় উৎকৃষ্ট থেজুরের 
পরিচয় দি । 

গ্রমশঃ 

গৃহ-শিণ্পের শুভ সুযোগ 

প্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত । 

আমর! চারিদিকেই নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ শিল্প হারাইয়। পরমুখাপেক্ষী হইয়া! কেবল 

চাকরীরমোহৈ 'ও অন্নের জালায় জুতা! লাখ খাইয়া হাহাকার করিয়৷ কালের করাল কবলে 

পতিত হইতেছি। তবুও নিজের পথে চলিতে চাহিতেছি না। পূর্ব্ব পন্থা সবই ভুলি- 

যাছি। একটু চিন্তাও অনুসন্ধান এবং ধৈর্য্য ধারণপূর্র্ক চেষ্টা করিলে, পূর্বব শিল্প 

অধিকাংশই প্রত্যেক গুহস্থই প্রস্তত করিতে পারেন। কিন্তু অস্থরায়ের মধ্যে কেবল 

নুশিক্ষা, বাবুগিরি, এবং আলম্তই আমাদিগের গৃহলক্মীদিগকে অন্ধ করিয়। রাখিয়াছে। 

এখন যত লোককে সভা করিয়া বস্তুত ও খবরের কাগজে লিখিয়া চক্ষু ফুটাইয়। দিতে হয়; 

সেকালে, এ সকল ঝঞ্চাট কিছুই করিতে হইত না। কিন্ত আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয় 



টড কৃষক---মাঘ, ১৩২২ র্ ১৬শ খণ্ড। 
উপরি হস বি ০ ৮. ৯টি ০77 ০ সলাত সি উট সিট ০০, পাচ পাকা শিপ? স্পস্ট 7 ০ লাস লীদপাতিতী নিত 

এই যে, এখন ৷ আরবের ৰাধিরের যাবতীয় সভ্য পাড়ি নি নি সমাজের শিপ 
বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে নুচতুর লোক এদেশে পাঠাইয়া অলক্ষিত ভাবে এদেশের হাট 
বাজারের আমদানি রপ্তানি, লোকের রুচি, বিজ্ঞান বুদ্ধি, চাল চলন, বিলাসীতার মাত্রা, 
জল বায়ুর গতিক, রাস্তা ঘাটের অবস্থা, উদ্থিদ, কৃষি ও খণিজ পদার্থের অনুসন্ধান এবং 

পরিমাণ, বেশ বুঝিয়া যাইয়া নিজ নিজ দেশের নৌ ও বাণিজ্য বিভাগের কর্তাদের 
নিকট রিপোর্ট করায় স্বধীন দেশের কর্তীর! তদন্ুসারে ইংরেজের অবাঁধ বাণিজ্য নীতি 

বলে এদেশস্থ অতি তুচ্ছ জিনিষের সামান্য কিছু মূল্য দিয়! যাবতীয় কাচ! মাল খরিদ 

করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া, সামুদিক শুল্ক গ্রদানপূর্ববক স্বচ্ছন্দে চলিয় যায়। আবার 
তাহা হইতেই সুক্ষ শিল্প প্রস্তুত পূর্বক ভারতের বাজরে পাঠাইয়। বিমোঠ্তি ভারতবাসীকে 

নেশায় ভূলাইয়৷ তাম্রের পয়সাটি পর্যন্ত হস্তগত করিয়৷ সকল জাতিই কোটা পতি 

হইতেছে ও হইয়াছে; আর আমরাই অধম জাতি ক্ষুধায় ও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে 

মরিতেছি । সেই্ন্ প্রতোক গৃহলপ্দী ও গৃহস্বামীকে করযোস্তে মিনতি করিতেছি যে 

আমাদের রাজ! এক্ষণে সর্বগ্রাসী জর্্মণিকে নাণিজ্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়াছেন ; এই 

মহেন্দ্র ক্ষণে আবার যদি আনর! নিজ নিজ নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহঙজ্জা, গৃহশিল, ওষধ এবং 

লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্রাদি গ্রস্থত করিতে নিজেরাই মনোযোগ দেই, তাহা হইলে এই 

স্যোগে অনায়াসেই কৃতকার্য হইতে পারি | প্রথমে দেখ! যাউক যে কোন্ কোন্ 

জিনিষের প্রতি আমাদের সর্ব প্রথমেই মনোধে।গ দেওয়। উচিত । (১) চিত্র পট, (২) 

সুতা কাটা, বস্ত্র বয়ন (৩) খেলাই; (3) কার্যাকরী হিন্দু রসায়ন শিক্ষা, (৫) নিজহস্তে পাক 

প্রণালী, (৬) বাবুগিরির মাত্র! কমান ; (৭) পরিশ্খী হওয়া (৮) ধর্মতত্বসংগ্রহ ও বিশ্বাস ; 

(৯) ছাঁচের কাজ; ৫১০) কাষ্ঠের ও মাটার নানাবিধ পুতুল প্রস্তুত; (১১) নানাবিধ 

গাঁছপাল! হইতে পাকা রঙ প্রস্ত্রত প্রণালী; (১৯) চিনি ৪ শুড় পরিষ্কার প্রণালী জানা; 

(১৩) মিঠাই প্রস্তত শিক্ষ। ; (১৪) ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষা; (১৫) হস্ত পরিচালিত 

ছোট ছোট কল কক! প্রস্তুত; (১৯) মোরবব। ও "আচার প্রস্তুত; (১৭) ফুল ফলের 

বাগান প্রস্তত; (১৮) চাউল, আট ও ময়দার পালো! প্রস্তত; (১৯) সহজসাধ্য 

উষধধ করণ ও গৃহ চিকিৎসা; (১০) সুদক্গ গৃহস্থালী শিক্ষা (২০) বাশ ও বেতের 

কাজ; (২১) মোম্ "ও কাগজের খেলানা ; (২২) লোহার অক্ত্রাদির উৎকর্ষ; 

(২৩) পিতপপ কাশার ও এ্যান্মিননের বাসন রক্ষ। ; (২৪) খাগ্ঘ শশ্তের গোলাজাত 

ও সংরক্ষণ; ইত্যাদি কতকৃগুলিন জিনিষের আপাততঃ, প্রত্যেক গৃহস্থ পুনরুদ্ধার 

ও সংরক্ষণের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই আবার হাহাকার ঘুচিয়! শাস্তির 

স্বর ফিরিয়া আসিতে পারে বলিয়। বিশ্বাস হয়।” তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন 

যে দেশে বৈদেশিক 'আগননের পর হইতে, দিন দিন লোকসংখ্যা বিস্তর বৃদ্ধি 

পাওয়ায়, এই নীতি অবলম্বনে শব প্মভান সিটিবাঁৰ উপায় নাই । পূর্বাকার মানুষের 



১০ম সংখ্য। | ] গৃহ-শিক্পের শুভ স্থযোগ ২৯৫ 
০০০ তলত পুতে -ত৯ তা তি পাস 

চীল চলন ও রুষিন্ল সঙ্গে আধুনিক লোকের চালচলন সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া দড়াই্জাছে; 
স্থতরাং এখন প্রত্যেক শিল্পদির জন্ত, বড় বড় কল কারখানা! না চালাইলে আর সে অভাব 

মিটে না। এ সম্বন্ধে রাজার আংশিক লাহাব্য 'ও সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলে কদাচ 

তাহা হইতে পারে ন| বটে, কিন্তু রাঁজ সাহায্য এক্ষণে আশ করা বাতুলতা, কারণ 
ভারত পগম্নাটের বর্তমান যে সঙ্কট সমর উপস্থিত, তাহাতে আমাদের সাধ্য থাকিলে, 

এসময়ে ভারতের মাটী দিয়। পর্যন্তও সাহাযা করা উচিত। এ্যাংলে। ইও্ডিয়ান: 

সহযোগীর। যাহাই বলুন, স্বপ্নং ভাতেম্বর আমাদের প্রতিপদে রাজ তক্তির নিদর্শন 

মানিয়।৷ লইতেছেন। 

বর্তমানে আমর! একেবারে যে ধ্বংশমুখে চলিয়া বাইতেছি, এখনও যদি একটু বুঝিয় 

চলিয়া! পূর্বের স্তর প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ গৃহে এইভাবে প্রাণপণে শিল্প রক্ষা ও শন্ত 

রক্ষা করিয়। বিলাপীতার মাত্র। কমাইয়। 'মানেন, তবে রাশি রাশি বিদেশী জিনিষের 

চড়া দামের হাত হইতে নিজ নিজ জীবন রক্ষা। করিতে পারেন। জঙ্মাণির অন্তর্ধানে 

স্বদেশী জাপান আঁসিয়! বন্ধুর স্যার ভারতের বাজার বেশ অধিকার করির। বসিয়াছে ; 

তাহাতে ভারতবাসী বোধ হয় আরে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে) কারণ জান্মাণি অপেক্ষা 

জাপানের জিনিব আরে! খারাঁপ ও ঠুনকো; বিদেশী জিনিব ভারতের বাজারে আম্দানি 

ন| হইলে, এদেশের লোকের যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পরে; তাহা তো বোধ হয় 
না; বরং বিলাসীতার মাত্রা কমিয়! গেলে পূর্বের স্তায় দেশের লোকগণ চাষবাস করিয়। 

খাইয়া স্থখেই থাকিতে পারে । আর সহরে থাঁকাঁনন নেশ! কমিয়! গিয়! বাবুরা নিজ নিজ 
পল্লীর উন্নতির কল্পে পল্লীগ্রামে বাস করিতে অভ্যাস করেন। মহান্ুভব লর্ড কর্ন , 
এই নীতি অবলম্বন করিয়৷ পল্লীবাসীর উন্নতির চেষ্টায় ছিলেন। 

যাহাইহোক্ আমি কলিকাতার বাঁজারের বিদেশী মালের মোটামোটা একটা 

হিসাব বুঝিয়াছি ; তাহাতে যাবতীয় কাচের ও কলাইকরা বাঁসন বিস্কুটাদি এবং পরিষ্কার 

চিনি ও বিলাতী ওধধাদির দর গড়ে শতকর। ছুই তিন গুণ বাড়িয়। গিয়াছে । দেশের 

এমন দুর্দিন অবস্থা দাড়াইয়! গিয়াছে যে, সেই জিনিষটী না হইলেও নয়, অথচ তাহার 
পরিবর্তে কোন জিনিষ পাইবারও উপায় নাই। এমন অবস্থায় ভাগারে পূর্ব হইতে 
যে কিছু আছে, তাহারই দাম এরূপ বাড়াইরা দিতেছে । আর সহস! যদি দেশে কোন 
প্রকার তদন্ুরূপ জিনিষ তৈয়।রি না হর; তবে একেবারেই তাহা ছাড়িয় দিতে হইবে। 
অতএব ছোট ছোট ছুই চারা জিনিষ পূর্ব প্রথান্ুসারে তৈয়ারি করিতে শিখ! 
উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি সুতা কাটার কথা বলি__ 

স্থতা কাট! ;__কার্পাসের তুলাকে উত্তমরূপে পিঁজিয়া৷ তাহার আশকে পাতলা 
করিয়৷ আল্গাভাবে ছুই অঙ্গুলি লম্বা ও এক অঙ্গুলি চওড়া করিরা পলিতার গ্তা্ন করিতে 
হয়। সীওতাঁল রমণীর এখনও 'এইভানে নিজেরা 2৩1 কাঁটে ও দেশী তাতে সর 



২৯৬ ব্থক--নাঘ, ১৩২২ | ১৬ খণ্ড । 
সম ওরস বই অসম সস ০০৯ শি পি শি রাশ পা শি স্কলার পা পা পালিশ ও পি পা * ৯ পট ৬ হোস্ট রত তত ০৯৯৯০ টি সি সি পাস একি তি লি শর শর সিসি সি লস রশি 

মোটা কাপড় সুদে। এই কাপড় চেষ্টা করিলে মু্পিনাবাদ, ী, বাকুড়া ্রভৃতি 

জেলায় অনেক পন্লীগ্রামে পাওয়৷ যায়। হস্ত চালিত তীতের ( ৮7870 10072 ) 

চলন্ উত্কৃ্। স্বদেখীর সময় অনেকে ইহা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কেন ছাড়িলেন, তাহ! কেবল দেশের ছুর্ভাগ্যের কারণ। এখনও অনেক পল্দলীগ্রামে অনেক 

বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়েরা নিজের বাটার (৭:99 0০/6০%) গাছ কাপাসের তুলা 
হইতে অতি ুক্ পৈত৷ তৈম্নার করিয়! বিক্রয় করেন। বিশুদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের! হাতে 

কাটা সুতার পৈতাই ব্যবহার করেন। বিলাতী সতার পৈত৷ স্পর্শও করেন না । 

বস্ত্র ব়নপোযেগী হুত। তাহার! প্রস্তত করিতে পারিতেন, এখনও পারেন। দেশী তাতে 

দেশী তায় বোন! কাপড়ের গুণ অনেক। এইরূপ অনেক গৃহশিল্লের উল্লেখ কর! 
যার, সকলে চেষ্টা করিলে দেশের অভাব দেশ হইতে পুরণ হওয়া অসম্ভব নহে। 

মৌমাছি পালন । 
গত 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

. ইতিপূর্বব প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বিভিন্ন জাতীয় মৌমাছির উল্লেখ করিয়াছি। 
সকল জাতীয় মৌমাছি অবন্ত পালনের উপবুক্ত নয়। আদর্শ গৃহপালিত মৌমাছির 
কয়েকটি বিশেষ গুণ ও লক্ষণ থাকা আবগ্তক, তন্মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি অন্যতম ; (১) 

শান্ত স্বভাব ; যে জাতীয় মৌমাছি সহজেই রাগিয়া উঠে 'ও কামড়ায় তাহাদিগকে লইয়া 

নাড়াচাড়া করা সোজ। নয় ) (২) রাণীর পুর্ণ মাশ্রায় সন্তানোৎপাদন শক্তি থাকা দরকার, 

তাহা না হইলে চাকের যাবতীয় কাঞ্জ ও মধু সংগ্রহের জন্য বথেষ্ট সংখ্যক মজুর পাওয়া 
যায় না; (৩) মৌমাছিগুলি উত্তম মধু সংগ্রাহী হওয়া আবশ্তক 3 (8) তাহাদের শত্রুর 

আক্রমণ হইতে (বিশেষতঃ মৌমাছির ) চাক রক্ষা করার ক্ষমতা ১; (৫) ঝাঁক বীধিয়া 

উড়িয়। যাওয়ার প্রবণতা যত কম হয় ততই ভাল। যে সকল জাতীয় মৌমাছি বাক 
বাঁধিয়া উড়িঘা গিয়! অন্তত্র চাক নির্মাণ করে তাহাদের দ্বারা কখনই অধিক পরিমাণে 

মধু সংগৃহীত হয় না। কারণ ঠিক যে সময়ে মধু সংগ্রহের কাল সেই সময়েই মৌমাছির 
ঝাঁক বাধে এবং এইরূপে আদি চাক ছাড়িয়! গেলে চাকে কর্ী মক্ষির অভাবে যথেষ্ট 

..মধু জমিতে পায় না। 
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এতদ্দেশে 4915 17১01%7 জাতীয় মৌমাছিতেই এই সমুদয় গণ ণ দৃষ্টিগোচর হয়। 
ইহারা আবৃত স্থানে চাক গ্রস্তত করে, স্থতরাঃ কৃত্রিম উপায়ে, স্বাভাবিক চাকের 
অন্থকরণেঃ চাক প্রস্তত করিয়। দিলে ইহার! তাহাতে বাস করে। অন্ঠান্ঠ জাতীয় 
দেশীয় মধুমক্ষিক। অনাবৃত স্থানে থাকিতে ভালবাসে; তজ্জন্ক তাহাদিগকে কৃত্রিম চাকে 
বৃদ্ধ করিয়৷ রাখা অসম্ভব । 4014 109111?08, নামক ইতালীয় মধুমক্ষিকার পূর্বোক্ত 

গুণাবলীর জন্ত সর্বত্র আদৃত হয়। বুরোপের সর্বত্র, আমেরিকার আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া 
ও নিউজিলও প্রত্থতি দেশে সেইজন্ত ইতালীয় মধুমক্ষিক! পালন ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে । | 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে মৌমাছি পালন এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনুন্নত 
অবস্থায় রহিয়াছে । পাহাড়ী অথব! বন্য ২৪টি জাতি ভিন্ন অন্ত কেহই ইহাদের পালন 
অথবা প্রসারে অগ্রসর হয় না। খাসিয়া পর্বতে এবং পুর্ব হিমালয়ের অন্থত্র প্রায় 
২ হাত লম্ব। ও এক হাত প্রস্থ কাষ্ঠ খণ্ডের ভিতর ফাপা করিয়৷ 'এবং ছুই পারে 
ঢুইখানি সছিদ্র তক্তা লাগাইয়! দিয় রুত্রিম চাক প্রস্থত হয়। এই সমুদয় চাক মাটির 
উপর গৃহের চালে ঝুলাইয়! রাখা হয়। গৃহের ভিতরে দেওয়ালের গায় গর্ত করিয়। 
মৌমাছির বাস! করিয়া দেওয়ার প্রথাও পার্বত্য অঞ্চলে বহুল পরিমাণে ৃষ্ট হয়। 
ভারতের ন্টান্ট স্থানে মাটির হাঁড়ির কলদী উল্টাইয়৷ বক্ষ শাখায় কিছ মুত্তিকার 
উপর রাখিয়া তাহাতেই মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যখন চাকে 
ঘথে পরিঘাণ মধু সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়। বোধ হয়, তখন ধোয়া দিয়া মৌমাছিগুলিকে 
তাড়াইয়া দি চাকে কোন রূপে চাপ প্রদান করিয়া মধু বাহির করিয়া লওয়! হয় 
অপশেষে চাকগুলিকে গালাইয়া ফেলিলে মোম পাওয়। যায়। পুষার সম্নিকট কেওরা 
জাতি বৈশাখ টগাষ্ঠস।সে বন্ঠ চাক সম্হ' হইতে মধু সংগ্রহের জন্ত চারিদিকে ঘুরিয়া 
০'ড়ায়। £হারা যে মধু সংগ্রহ করে' তাহা টাকায় /২॥ হইতে /৩॥ সের হিসাবে . 
বিরুয় হয়। কিন্তু ইহাতে মোম, পরাগরেখু, ও পিষ্ঠ মৌমাছির দেঙ্গাংশ ও রন প্রস্ৃতি 
থাকায় মধু অল্পদিনের মধ্যেই খারাপ হইয়া যায়। পার্বত্য মধু অপেক্ষাকৃত ভাল 
এবং ইহার মূল্য সের প্রতি ১২ হইতে ১.) দার্জিলিং জেলে মধু ২২ টাকা সেরে 
বিক্রয় হয়। গ্রন্থকার অগ্মান করেন যে কলিকাতার বাজারে বৎসরে ৭৩১ হইতে 
৮৫৩ মণ পথ্যস্ত মধু বিক্রয় হইয়া থকে । আপাততঃ দেশ হইতে মধু আদৌ রপ্থানি 
হয় না বরং কিয়ৎ পরিমাণে আমদানি হইয়। থাকে। 

এইরূপে পুরাতন গ্রথার মধু উৎপাদনে ঘে বিশেষ কিছু লাভ আছে, তাহা বোধ 
হয় না। পক্ষান্তরে অভিনৰ বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনে স্থান বিশেষে লাভ 
হইবার বিশেষ সম্ত'বন| আছে। কিন্ত এইরূপ নৃতন উপায়ে চাক করিতে হইণে নৃতন 
:রণ্র যন্বপাতি ও কিয় পরিমাণ শিক্ষাও আবগ্তক | মিঃ ঘেমের পুস্তকে সরল ভামায় ও 

৩৭ ঙ 



২৯৮ কৃষক-_মাঘ, ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড। 
আসি ও পি কি শি, এ ০৮, তত এ তত. ৮৯ লি সরি জী শি অসি সিটি পরিসমাপ্তি ৬ সী ৬ সি শিট সিল ৬ সা আর্ট তত সি শতিশ পি স্টিল সিপসস আতি সতা দি তি তি সানি সনি ৯ ছল ছলে উনি তা সি 

বহু চিত্র সহযোগে এই সমুদয় যন্ত্রাদি ও পালনের প্রথা ও কৌশলাদি বিষদভাবে ব্যাথা? 
কর! হইম্াছে। বর্তমান প্রবন্ধে তৎসমুদ্রয়ের সন্নিবেশ করা অসম্ভব, তবে মৌমাছি 
পালনের জন্ত সাধারণ কেরোসিন বাক্সে যে চাক প্রতিপালন করিবার উপায় নির্দেশ 

করা হইয়াছে তাহ! অনেকের পক্ষে সহজ সাধ্য বলিয়। আমর। এস্বলে বর্ণন। করিলাম 

ও চিত্র দিলাম । 

কেরোদিন বাক্স নিশ্মিত মধুচক্র 

ডাল! খোল! অবস্থায় দেখান হইয়াছে । ভিতরে যে ফ্রেমটি থাকে তাহা একব!র 

খোল! এবং এক পরান দেখান হইয়াছে । 
কাঠের বা নাশের চারিটি পায়া। পায়! জলপূর্ণ বাটির উপর বসাইবার ব্যবস্থ 

দেখ যাইতেছে। | 
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লুল 79 
কেরোসিন বাক নির্মিত মধুচক্র 

ক। মধুমক্ষিক। উড়িয়া আগিয়া এই তক্তাথানির উপর বসে । 

গ। মক্ষিকার প্রবেশের পথ। 

চ। জলপূর্ণ বাটি ইহার উপর বাক্পেব পায়া বসান থাঁকে। পিপীলিক। গ্রভৃতি 
জল থাকাঠেতু বাক্সে উঠিতে পারে না। 

কেরোসিন বাক্সের মে দিকটি অপিক লন্ব! সেই দিকে ভিতরে মার একথানি কাঠ 

বসাইতে হয়। মৌমাছির স্বতন্ন ্বত্ব চাককযুক্ত তক্ত! এই কাঠের গায় সংলগ্ন থাকে 
(উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য )। বাক্সের একদিকে এটি ছিদ্র করিয়া ভাহার.নিয়েই একখানি 

ছোট কাঠ জুড়িয় দিতে হয়। মৌমাছিগুলি আসিমা! প্রথমতঃ এই কাঠের উপর বসে 

ও তাহার পর ছিদ্র পথে বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করে। বাক্সের নিয়ে চারি কোণে 

চারিটি বাঁসের খুঁটি লাগাইয়! দিতে হয়। চারিটি জলপুর্ণ পাত্রের উপর এই চারিটি খুটি 
বসাইয়। দিলে, বাকের মধ্যে পিগীগিকা ও অন্টান্ট কীটাদি প্রবেশ করিতে পারে না। 

বাক্সের ঢাকনি একদিকে ঢালু করিয়া তৈরার করিলে ও উপরে টিন মুড়িয়া দিলে ভাল 

হয়। তাহাতে জল বাকো প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ বাক্সে এতদ্দেশে 

সচরাচর মৌমাছি পালন, করিতে পার! যায়। পাহাড়ে জল ও শীতের অধিক্যের জন্য 
বাক্সের কিছু পরিবর্তন কর আবশ্তক। যাহারা বিশিষ্টরূপে মৌমাছি পালন করিতে 

ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে "96৮0081৭ ঢ1৮০" অথণা আদর্শ চাক বাবহার কর! ভাল। 
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উন্নত প্রণালীর সেই ঢাক বাতীত মৌমাছি পালকের আরও কতকশুলি সাজ 
সঞ্জাম আবহ্াক ॥ উহাদের নাম ও আছুমাণিক মূল্যাদি নিয়ে বিবৃত হইল $-_ 

১। কেরোসিন বাঞ্সের মৌচাক ৩২) 968:50870 চাক ৮২। (২) বন্মাও 
প্রত্যেক বাক্সে এক ডজন আবশহক; স্থানীয় মিস্ত্রি দ্বার তৈয়ারী করিলে ১২ টাকায় 
১ ডজন হইতে পারে। (৩) প্রত্যেক বাকের জন্য ১ ডজন ধাতব হাতল; মূল্য ৩/* 
হইতে 1৮%* আন! । (৪) চাক ভাগ করিয়া দিবার জন্ত এক একটি বাক্সের জন্ 
একখানি তক্তা__৮/* (৫) রাণীর প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্ত প্রত্যেক বাক্সে একখানি 
'আবরণ--১২ (৬) ধুম প্রয়োগ যন্ত্র_-২॥০ (৭) পিপীলিকা নিবারক মুত্তিকার পাত্র 
৪ থানি %*-৮৮) চাক গরম রাখিবার জন্য 'আচ্ছাদন__-একটুক্রা চট ও ছুই টুক্্র! 
কম্বল__।* (৯) মধু সংগ্রহের জন্ত ১ খানি ছুরী-_১/* (৫১০) তারের জাল) চক্র 
স্থাপনের জন্ত এক কিম্বা ছুই ডজন- ডজন প্রতি ।৮%০ (১১) ১ জোড়। দন্তানা-__-১২ 
(১২) মক্ষিক! দংশন নিবারণের জন্ত মুখের আচ্ছাদন__।* €১৩) মন্তকাবরণ বা 
মাতলা--/* (১৪) মধু নিফফষাষণ যন্ত্র; একটি যন্ত্রের দ্বার একাধিক পালকের কাধ্য চলিতে 
পারে; দেশীয় মিস্ত্রি বার! প্রস্তুত করাইলে ১০২ টাকার হইতে পারে । বিলাহী আমদানি 
যন্ত্রে মূল্য ৩২২ । (১৫) চাক পত্বনের ফশ্মী ; প্রত্যেক "বাক্সের জন্য ১ ডজন-_-১॥০ 

(১৬) কলাই কর! তার, ছোট বাণ্ডিল %* (১৭) তার গাঞ্ধিণার যস্থ /* (১৮) তার 
গাখিবার তক্তা_-%* ৫১৯) মৌমাছি খাওয়াইবার বোতল--৮%*। 

পূর্বোক্ত তালিকা। হইতে দেখা যাইতেছে যে মৌমাছি পালনের যন্ত্রপাতি ক্রম করিত 
২২২ হইতে ২৭২ টাক! আনশ্ঠক হয়। সুতরাং অল্প বায়েই এই কার্য্য আরস্তভ করা 
ষাইতে পারে । এতদ্দেশে এ পর্য্স্ত কোথাও নূতন প্রথায় ব্যবসায়ের জন্ঠ মৌমাছি পালন 
আরম্ভ হয় নাই। কোন স্থানে জল বায়ু ও বন্ত অথবা! কধিত উত্ভিত্দর ফুলের প্রাচুষ্যের 
উপর মধু উৎপাদন নির্ভর করে । তৎসমুদ্রয় অবস্থা সঠিক অবগত না হইয়া একবারে 
বড় কাজে হাত দেওয়া ঠিক নহে। 'অপাততঃ ছুই একটি বাক্স লইয়৷ কার্য আরম্ভ 
করাই উচিত, পরে স্কান উপযুক্ত বোধ হইলে এবং মৌমাছিগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় হইলে 
চাঁষ সহজেই বুদ্ধি করিতে পার! যাঁয়। এতছ্ির ইহাও ম্মরণ রাখ! উচিত ফে মৌমাছি 
পালন একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায় হইতে পারে না ॥ যে সময় ফুল ফুটিয়। থাকে সেই সময় ও 
তাহার অগ্র পশ্চাৎ কিয়দ্দিবল পালকের বিশেষ মনঃসংষোগ আবশ্তক হয়। বংসরের 
অপরাপর সময় বস্ততঃ কার্য নাই বলিলেই হয়। স্থতরাং যাহার! মফঃম্বলে থাকেন এবং 
অপরাপর কাধ্যার্দির অবসরে মৌমাছি পালন করিরার ধাহাদের সময় আছে তাহাদেরই 
প্রথমতঃ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় ৷ তাহার! মিঃ ঘোষের পুস্তক হইতে আবশ্যকীয় 
প্রায় সমস্ত খবুরই জানিতে পারিখেন। ইংরাজী পুস্তক কিন্ত সকলের বোধগম্য নয়। 
আমর। আশ! করি যে গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত বাঙ্গাল অন্বদ গ্রাকাশ 
করিয়৷ ইহার কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রের প্রসার করিবেন । 
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সাময়িক কৃষি সংবাদ 
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আগাম যোড়হাট ও করিমগঞ্জ ক্ষেত্র__এট সকপ স্থানে ৪ জন ক্ষেত্র 
শিক্ষা-নবিস লইবার বাবস্থ' হইয়াছে । ইহাদ্িগকে কমি ক্ষেত্রের সমুদয় ক।্য্য হাতে 

হাতিয়ারে শিখান হইবে এবং ইহার! ভবিষ্যতে স্থানে স্থানে রুূধি পরীক্ষা্দি কার্ধ্য 

নিজেরাই করিতে পারিবে । এই দলের মধ্যে একজন গারো যুবক আছে। এই যুবক 
যদি কৃষি কর্মে দক্ষতা লাভ করিতে পারে তবে তাহাকেই গারো পব্দত ক্ষেত্রে উপদেষ্টার 
পদে নিযুক্ত কর! হইবে। 

এই সকল শিক্ষা-নবিসদিগকে উপযুক্ত বোধ করিলে বৃত্তি দিয়! উচ্চ কৃষি শিক্ষা 
ল/ভাথ সাবর কৃষি কলেজে পাঠান হয়। 'শাসাম কুধি বিভাগের এইবপ ব্যবস্থা 

সঙ্িচীন বলিয়া! মনে ভয় । 

শা ০ পপ 

আসামে ইক্ষু চাষের পরীক্ষা-__প্রতিপয হইয়াছে বে ৫ ফিট অন্তর সারি 
ন৷ করিয়া স্থানীয় প্রথামত ৪ ফিট মস্তর সারি এবং সারিতে ১০ ফিট অন্তর আখের 

টাক (কটং) বসাইলে ফসলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। এমতাবস্থায় একর 

প্রতি ৮০০০ ইক্ষু কটিং মাবশ্যক হয়। এক একর বাঙ্গালার মাপে প্রায় সোয়া তিন 

বিঘা । 

কামরূপ ইক্ষু ক্ষেত্রে ৬ একর পরিমাণ হাট ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে এবং ট্টাম চালিত 

কলের দারা মাবাদের কার্য নির্বাহ হইতেছে ; সুবিধা বা আন্গুবিধার কথা আমরা 
এন স্প্টরূপে জানিতে পারি নাই। এ ঢইটি ক্েত্রের একতে জল নিকাশের 

ম্গ্বিব। হেতু ইক্ষু ভালরূপ জন্মিতেছে না। 

ধানের সার-_-কামরূপ ও শিবসাগর, খাসিয়। পর্বত গ্রেত্রস্ীলিতে হাড়ের 

গুঁড়া ও খণিজ ফস্ফেট চূর্ণ ধানের সাররূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। একর প্রতি ৩ মণ 

হাড় বা ফক্ষেট চূর্ণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সর্কত্রই হাড় চুর্ণেরই উৎকর্ষত! 'প্রতিপর 
হইয়াছে। হাড়চুর্ণ প্রয়োগে খরচ বাদে ১৮২ টাকা মুনফা থাকে, কিন্তু খণিজ ফস্দেট 
প্রদানে ৭২ টাকার অধিক লাভ হয় না। ইহাঁও দেখ! গিয়াছে ষে হাড়ের গুড়া » 

খণিজ ফন্ফেট প্রয়োগের ফল দ্বিতীয় বংসরেও কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। ছিতীয় 

নৎপরেও ষে 'ক্ষতে হাড়ের-গ'ড়া প্রদান করা ভইয়াছিল তাভারই পান অধিক হইয়াছে 



নি কষক্-_মাঘ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড। 
শশাসটি দিল পিন হত এ জিপি হা পা পপি অপ স্তর অত সর তা সি সিট সত অসি সি অত ৬ সমিতি ৭ সত এ ৬ সপ সপ ৩ সিল ওত, এ এ বা পি বমি 

এবং কষ্ছেটের অনুপাতে হাড়ের গুড়! প্রযুক্ত ক্ষেত্রের 1 লাভ মুখাক্রমে ৪২ টাক! ও 

ঈ টাক 

থাপিয়৷ পর্বতে এক একর একটি ক্ষেত্রে হাড় সার প্রয়োগ দ্বারা ৭২০ পাউও ও 

ইঞিপসিয়ান ফক্ষেট প্রয়োগ দ্বারা ৫১০ পাউগু ধান্ত উৎপন হইয়াছে, পক্ষান্তরে বিন৷ 

সারে ২৬৭ পাউগ্ড মাত্র ধান পাওয়া গিয়াছে । কাটাদির উপদ্রথ না থাকিলে সার 

গ্রয়োগ দ্বারা আরও উৎকৃষ্ট ফল লাভকরা যাইভে পারিত ইহাই কৃষি বিভাগের বিশ্বাস | 

কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে আসাম- কামরূপ ও শ্রিবসাগর ক্ষেত্রে মেইন লাঙ্গলের 
বাবহার দেখিয়া স্থানীয় চাষীর! মেইন লাঙ্গল ব্যবহার করিতেছে । চামীরা বিগত বর্ষে 

৭ পানি মেষ্টন লাঙ্গল খরিদ করিয়াছে । তিন রোলারযুক্ত আখমাড়। কলের ব্যবহার 

ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বিগত বর্ষে ১৩টি মআধমাড়া কল, স্তানীর পোকে বাবার 

করিতেছে । 

লেবু পোকা নিবারণের উপায়___কমল। ও অন্যান্য সি লেবুগাছে পোকা 

লাগিয়। পাত খাই! প্রায়ই গাছ নিস্বেজ করিয়৷ ফেলে ও মারিয়া ফেলে । দেপা৷ গিয়াছে 

যে তীক্ষ অগ্রসযুক্ত সরবত্তী প্রভৃতি লেবুর ডালে যদ্দি কমলা গ্রভৃতির চোখ কলম 

করিয়! নৃতন গাছ উৎপন্ন কর সায় তাহা হইলে উ সকল লেবু গাছে পোকার পদ্রদ 

খুবই কম হয়। 

্ কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে-মাক্দ্রীজ- কৃষি যন্ত্রের ব্যবহারে মান্্রাজ সর্বাগ্রণী। 

১৮৬৪ সালে মান্জ্রাজে কৃষি উন্নতি কল্পে গভর্ণমেন্টের বড় ঝেঁক হইয়াছিশ। এখন 

সে ঝেোক গিয়াছে কারণ বিলাতী কৃষি যন্ত্রগুলি প্রায়ই এদেশে ব্যবহারের উপযোগী নে 

অথবা মূল্যে অত্যন্ত অধিক কিনব! সেগুলি চালাইবার মত দক্গ লোক পাওয়া যায় ন!। 
বিগত কয়েক বৎসর ধাবৎ স্থানীয় কৃষি যন্বাদির উন্নতি ও তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহারের 

যথেষ্ট চেষ্টা এখানে হইয়াছে । মান্দ্রাজী ড্রিল, ( শ্রেণীবন্ধ বীজ ছড়াইবার উপযুক্ত ) 
চৌকা ও ত্রিকোণ বিদা ও কয়েক প্রকার লাঙ্গল, বলদে টানা কোদাল যন্্, মান্জাজ গ্রাবার 

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । মান্দ্রাজ গ্রবার--ইহ। এক প্রকার বিদা বিশেষ, ইহাতে ৫ ক 

ততোধিক দন্ত থাকে, দীতগুলি বাকা । কোপান জমির টিগঞ্জলা ভাঙ্গিতে, মাটি চূর্ণ 
করিতে, শিকড় ও মাগাছার কা মূলাদি জমি হইতে সাফ. করিতে বিশেষ উপযোগী । 
ইহার ঢুষ্টপাশে ছুই খানি চাকা সংবুক্ত থাকে এবং সেই হেতু বলদে সহজে টানিতে 



১০ম সংখ্যা ।] সাময়িক কৃষি সংবাদ ৩০৩ 
পি সি সি সি সি এ আট উনি সি লী 

সর আদি অর টি “এটি বি বি উঠ সর সি বা গা সা উপ স্পস্ট তি আর সত তোপ ্পটিতা 

পারে ও কাজের খুব শ্লুবিধ! হয়। মান্জ্রাজে নারিকেল, শুপারি গাছের পোকা নিবারণের 

জন্ত অনেক সময় পিচকারি ব্যবহার না করিলে চলে না, এই জন্য এখানে দমকল্প 

পিচকারীর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। উন্নত প্রণালীর গুড়ের ঢুইটি কারখানা ও . 

এখানে স্কাপিত হইয়াছে । 

বিলাতী লাঙ্গলের মধ্যে এখানে ডিস্ক লাঙ্গলের (79150 018081) ) ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
শক্ত মাটি ভেদ করিতে এই লঙ্গল বিশেষ উপযোগী । চালক ইহার উপর বসিয়া এই 

লাঙ্গল চালাইয়৷ থাকে । তাঁহারই শরীরের ভারে মাত্র ডিস্ক ঘুরিতে ঘুরিতে মাটিতে বসিয়া! 

মায়। ইহার দাম কিছু অধিক। ইংলও হইতে একখানি লাঙ্গল এখানে পৌছিতে 

সর্বধসমেত আজকালের বাজারে ২০*২ টাকার কম নহে। কৃষি-বিভাগে এই লাঙ্গল 

আনাইয়া ভাড়ায় খাটাইবার বাবস্থা করিলে চাষীর পক্ষে সুবিধা হয়। 

বিহার ও উড়িম্যায় ভাছুই শহ্ত-_-১৯১৫।১৬-_বিগার এবং উড্ভিস্যা 
প্রাদেশিক বিবরণীতে প্রকাশ যে এ বৎসরের আবহাওয়া ভাছুই শস্তের পক্ষে বড় 

ভাল ছিল না কিন্তু আশ্বিন ও কার্তিক মাসে অনুকুল বৃষ্টি হওয়ায় অনেকটা 

শুধরাইয়া গিয়াছে। এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা মোট ৫১,*০* একর বেশী 

জমীতে অর্থাৎ ৭,৯৯১,৮০০* একর জমীর স্থলে, ৮,৯৪২,৮০* একর ভরমীতে ভাছুই 

শস্তের চাষ হইয়াছে, মোটের উপর গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে *৯,*** মণ বেশী 

অর্থাৎ ৩,৭১৮,১০* মনের স্থলে ৩,৭৮০১১০১ মণ শশ্ত পাওয়া গিয়াছে । 

বহার ও উড়িষ্যায় নীলের আবাদ-_-১৯১৫।১৬-_খ্হাির এবং উড়িব্যা 
প্র।তদশিক বিবরণীতে প্রকাশ যে এবৎসরের আবহাওয়া নীলের পক্ষে ভাল ছিল না, 

বিশেষতঃ আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় জমিতে ভালরূপ “যো” ছিল না কিন্তু গত 

বসর অপেক্ষা এবৎসরে ২২,৩০০ একর বেশী জমীতে অর্থাৎ ৩৮,৫৯০ 

একরের স্থানে ৬০৮০০ একর জমীতে নীলের চাষ হইয়াছে । নীল চাষ এত বৃদ্ধি 

হওয়ার কারণ গত বৎসর হুইতে যুদ্ধের জন্য বিলাতী নীলের দর অতান্ত বাড়িয়। গিয়াছে। 
এবৎসরে নীলের ফসল শতকর! ৬৫ ভাগ; মোট ফসল গত বৎসর অপেক্ষা ২১৪০৩ মণ 

বেণী অর্থাৎ ৮১৮১ মণের স্থলে ১০১৫৮০ মণ হইষাছে। 

বিহারে তিলের আবাদ-_:১৯১৫।১৬-_-ব্ভার এবং উড়িমা৷ প্রাদেশিক 

বিবরণীতে গ্রকাশ যে এবৎসর আবহাওয়া তিলের পক্ষে মন্দ ছিল না গত বৎসর 



৩০৪ কৃষক-_মাঘ, ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড । 
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অপেক্ষা এবৎসর ৭০* একর বেশী জমিতে অর্থাৎ ১৯৩,৩০৭ একর জমীর স্থানে 

১৯৪*০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়ছিল ফসল গত বৎসর অপেক্ষ। এবৎসরে 

খুব ভাল জন্মিয়াছে। গত বৎসরে গড়ে শতকর। ৮* ভাগ ফসল হইয়াছিল কিন্তু 

এ বৎসরে শতকরা ৯৮ ভাগ ফসল পাওয়া গিয়াছে গত বৎসরের ফসল ২৬১০৯ 

টন অপেক্ষা এবৎমরে ৫৩০০ টন বেশী অর্থাৎ ৩১,৪০০ টন ফসল পাওয়! গিয়াছে । 

সি সি 

১১১১ 

বিহার ও উড়িষ্যায় তুলা--১৯১৫1১৬-_খিষ্ঠার এবং উড়িষ্যা প্রাদেশিক 

তুল! চাষের পৌষ মাসের বিবরণীতে প্রকাশ যে এবংসর আবৃহাওয়া অনুকুল থাকায় 

জাট চাষ বেশ ভালই হইয়াছে তবে ভাদ্র মাসের প্রথমে বন হওয়ার বিহারের 

উত্তরাংশের নাবি চাষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল কিন্ত শেষ সময়ে আবহাওয়া 

ভাল "থাকায় তাহা! অনেকটা শুধরাইয়া গিয়াছে । গত বশর অপেক্স। এবৎসরে 

১৭৮০ একর কম জমীতে অর্থাৎ ৪৫,৪৩৩ একরের স্থানে ৪৩৬৫৩ একর জঙঈতে 

জ্যাট তুলার চাষ হইয়াছে। আবাদ এত কমিয়া৷ যাইবার কারণ দারভাঙ্গা জেলাতে 
বন্যায় অধিকাংশ জমী ভাপসিয়। গিয়াছিল। ইহা সত্বেও এ্রবংসরে গত বৎসর 

অপেক্ষা ৯৯৩ গ।ইট বেশী অর্থাৎ ৭৮৫৭ গ|ইটের স্থানে ৮৮৫০ গইট জট তুগা 
উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নাবি তুলা ৪৫৯ গাঁইট কম নর্থাৎ ৭১৮৩ গাঁইটের স্থলে 

৭২২৪ গাঁইট পাওয়। গিয়াছে । 

কুষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

ুষি গ্রন্থাবলী । 
(১) কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) পঞ্চম সংস্করণ ১২ (২) সব্জীনাঁগ ॥০ 

(৩) ফলকর ॥* (৪) মালঞ্চ ১২ (৫) 17986159 ০ 1451880 ১২ (৬) 70968৮০ 

61৮৮৩ 0 দে) পশ্তখাচ্চ ।* ৫৮) আমঘর্কেদীয় চা ।০ (৯) গোলাপ-বাড়ী &* 

(১০) মৃষ্ঠিকা-তত্ব ১২ (১১) কার্পাস কথা ॥* (১২) উদ্ভিদ্জীবন ॥০ 

জপ সা ভন আরা তা 
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প্র/ইমারী স্কুলে কৃষি শিক্ষণ কী 

স্পা বি»... 

প্রাথমিক বিগ্ভাল্কে কষিকার্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্ব্বে আমাদের দেশে 
কৃষি সম্বন্ধীর ব্যাপারটি একবার ভাবিয়া! দেখ! কর্তব্য। আমাদের দেশে স্কুল কলেজে 

্ষবি-শিক্ষ! দিবাপ্ধ কোন বাবস্থা ছিল না! সেকালে মানুষের জীবন সংগ্রাম এত 

শুরু তর, ছিল ন। সুতরাং বিশেষন্ভাবে দুলে পাঠশ।লে কৃষিকার্ধ্য শিখাইবার আবশ্তক তাও 

ভাদৃশ অনুভূত হক নাই। এদেশে কৃষিকাধ্য চিরকালই চাষার কাধ্য এবং অতি হেয় 
ও ম্বণ্যএ কথ! পুরাবৃত্ত পা্কগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে রাজী নহেন এবং তাহাদের 
স্বাপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও আছে। বেদ উপনিধদাি প্রামান্ত গ্রন্থ তাহাদের কথ সপ্রমাণ 

করিতেছে-_ 

মাধ্বানঃ সন্বোষবয়ঃ মাধবী গাঁধো ভষস্ত নঃ। 

কৃষি ধন্ত! কৃষি মেধ্যা জন্তনাম জীবনং কৃষিঃ | 

অনং বহু কুর্বীত ভদ্ত্রতম্। 

ইতাযাদি ঘহু প্রবচন উদ্ধৃত কর! খান্ব। পন্জাশর সংছিতায় কৃষি সম্বন্ধীয় বহু 
আলোচন। আছে এবং তাহাতে কৃষি যঙ্ত্রের, শশ্তের, গোময় সান্বের গোষ্ষুলের 

পূজার ব্যবস্থ। দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে পুক্লাকালে 
ক্ষি ইতর ভদ্র সকলের নিকট সমাদৃত হিল এবং প্রাচীনকালে খবি কান্তকাগবগ 

৩৮ 
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কষিকর্থ্ে লিপ্ত থাকিতেন। ভীঁহারা ধেনু পরিতর্যযা ও উদ্ভিদ পরিচর্য্যা অতি নরকের 
কর্ম বলিয়। মনে করিতেন। রাজ কুমারীরাও সখী পরিবৃত হইয়৷ উষ্ঠানে বৃক্ষ লতাদি 

্ারিচধ্যায় লিগ্ত আছে এবং লতাগুলা দিক আবাল জল ণেচেন করিতেছেন; পুষ্পচয়ন 
। ফলাহরগ করিতেছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিক্রল নহে কোন সময়ে বিভ্বাসাগর. মহাশয় 
হ্বদেশ হইতে হার্ট রাস্তায় কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন।' আসিতে আসিতে তিনি 
দেখিতে পাইলেন ষে কৌন এক স্থানে ভুইজন কৃষক হাল ছাড়ি বসিয়া তামাকু 
সেবনের উদ্ভোগ করিতেছে ও পরস্পর কথাবার্তা কছিতেছে। তাহাদের কথার 

ছুই একট! বিষ্তাসাগর মহাশয়ের কাণে যাওয়ার তিনি তাহাদের সন্নিকটে গেলেন এবং 

বুধধিলেন উভয়ের মধ্যে স্তায়ের তর্ক চলিতেছে, উভয়েই জাতিতে ব্রাঙ্গণ। ইহাতে 

বুঝা যায় যে সেকালে কৃষি কর্মটা নিরক্ষর চাষার কাধ্য ছিল*না। মধ্যযুগে যখন 

আবার, ক্কষির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির সহজাত শিল্পসমুহ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে 
লাগিল তখন ছোট বড় সকল ঘরের স্ত্রীগণ পর্যন্ত চাষবাস ও শিল্প কার্যে 

অন্পবিস্তর নিযুক্ত থাকিতেন, এমন কি হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ কন্তাগণ 
্ধাস্ত রেশম ও কার্পীসজাত বস্ত্র শিল্পের অনেক সাহাধ্য করিতেন । জরির কাজ, বিবিধ 
গুচিকাধ্য ও অন্ঠান্ঠ কত প্রকার কারুকার্য স্্রীগণের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 

একচেটে ছিল। কালের বিপর্যয়ে তেহিনে! দিবসাঃ গভাঁ্। বিদেশীয় বাণিজ্যের 

প্রতিষে(গিতায়, বিদেশীয় ধনীগণের পস।র ও প্রতিপত্তি হেতু আমর! আমাদের, মৌলিক 

হারাইয়৷ ফেলিয়াছি। আমাদের কুটীর শিল্প এখন ধ্বংশ গ্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের, 

ছোট খাট কল কঞজ্াগুলি এখন অকেজে৷ হ্ইয়! পড়িয়াছে, ৰড়' বড় কল কজ। তাহার 

স্থান অধিকার করিপাছে এবং আমরা সেই সকল কলে কাজ করিতে শিখিয়া,.কলের, 

মানুষ হইয়। গিয়াছি। বড় বড় কারখানায় আমর ভাল জামা জোড়! পরিশ্থ। কেরানী 
ও বাবু। বিদেশাগত সভ্যতার কাহাচাকচিক্যে আমরা নুগ্ধ এদং ভাল পোষাক পরিয়! 

আমর! তথাকথিত সভ্যতাভিমানী ইইয়াছি। চাকরি করিলে অনায়াসে ছু পয়সা 

রোজগার হয় এবং সুবেশ পরিয়া স্থসভ্যের মত বেড়ান যায় এইটি আমাদের বদ্ধমূল, ধারণ 

হইয়াছে । চাষাতুষার! পর্য্যস্ত এখন কথায় বলে “য়েনন তেষ্ন চাকরি ঘি ভাত৮। 

আমরা বিদেশগপের বাহিক তন্ুকরণ করিতেছি কিন্থ তাহাদের প্রকৃত আদর্শ টি আমর! 

ধরিতে পার নাই । তাহারা রাখালবেশে রাখালি করে, এবং রাজবৰেশে সভাপমিতিত্ে 

ঘোগদান করে এবং ক্লুবে গিয়া আমোদ করে। আমাদের মধ্যে যাহারা একটু সামান্য 

রাজী শিথিয়াছে তাহারা আর রাখালি করিতে পারে ন', পক্ষান্তরে আত্ম বিক্রম 

করিতে উগ্ভত। তাহারা আর মাটি ধাটা বাঁ গোধন চরাণ যেন আদৌ বাঞ্ছনী 

ব্লিক। মনে করে না । এই প্রকার পরম্পর বিরোধী ঘটনাকআ্রোতে পড়িয়া আমর! কৃষিকে 

হেয় বোধ করিতে অভ্যাস করিয়াছি। ভদ্র পরিবারগণ-_যাহাদের জমি জমা আছে-_ 



১ম সংখ্য 1] প্রাইমারী স্কুলে কৃষি শিক্ষা ৩০ন 
নফস ক লাসীরাছি তত সত পকসিডী ৯৫ সাপ ৯৪৯ স্পি সিটি ভর্তা তত লা তা তা পট পাপ শাম্পিপাসিসিসসিপসটি ািিসিতী ৬ তত তাস িসিলিসিতিল সিটি সরাস্িিিতাসি্পি সাা সপ সি 

নজির খানন। শাইলেই সন্তুষ্ট, অসির উন্নতি ট কি হইবে এবং কি প্রকারে কৃষককুলে 

উন্নতি সাধন হইবে*এই ক্ষথা ভারবিবার তাহাদের অসর নাই) এখনও কিন্তু এমন 

ভদ্রবংশ আছে খাহার! ছাল গরু রাখিয়া চাঁষের কার্য খুসস্পযন করেন এবং সাননেৌ 

গুদে ভাতে জীবন যাপন করেন। কিন্তু এরূপ লোকেন্ধ সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে 1* 
“এই সকল মানুষ মহরবাসী পরসেবারত 'লোকেখ্ চক্ষে ফেন একটু অসভ্য, পাড়ার্গেঁয়ে 
ও একঘেয়ে এবং তাহাদের সহরবাসীদিগের মত বৈচিত্রময় জীবন নহে। পূর্ববকালে 
লকল গৃহস্থেরই নিজস্ব কৃষি ও শিল্পকন্ম ছিল গ্রধং তাহান্দের সন্তান সন্ততিগণও 

কুলক্রমাগত কর্ধসমূহ অনায়াসে শিক্ষা করিবা স্ৃবিধ। পাইত এবং &ঁ সকল বিদ্যা শিক্ষার 

জগ্ঠ তাহার! স্কুল কলেজের অপেক্গা করিত না। প্রণ্ডেেক গৃহস্থের গৃহই এক গ্রকটা 
বিশিষ্ট শিক্ষালয়। অধিকন্ত বিশিষ্ট "ছ।ত্রগণ গুক্ুগৃহে বাসকালে গুরুসেঘারত থাকিয়া 

নান। ব্দ্যার স্জে লঙ্গে উ্ভিদ পরিচর্ধ্যা, গে! পরিচর্যা, মনুষ্য পরিচর্য্যা ও অশেষ প্রকার, 

গৃহস্থালীর বন্ধ থিক্ষা করিত ভারতীয় সমাঞ্জে ও ঘুরোপীয় সমাজে অনেক পাথক্য 
আছে। ভান্রহীয় সম্তান সম্ততিগণ পিশামাতা ও পরিজনবর্গের মধ্যেই লালিত পালিত 

হয় কিন্ত ঘুরোপীয় সমাজে বালক বঝালিকাগণ অধিকাংশস্থলে পিতামাত৷ ও পরিজনঁচি 

হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিকা মানুষ হয় সুতরাং বিগ্ভালয়ে শিক্ষা ব্যতীত তাহারা অন্ান্তোপায়। 
ভারনের শিক্ষা প্রথম হইতে শেব পর্য্যন্ত বস্তর সহিত সান্ষাৎ সথন্ধ স্থাপন করিয়া, 

স্তর বিচার করিয়া শিক্ষা। অধুনা যুরোগে লেই শিক্ষা! পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছে । 
ইতাঁকেই বলে কিগ্ারগার্টেন ( 371791597097) ) শিক্ষা পদ্ধতি । কিন্তু আমব। 

ভারতীর সদাজ ঝুহ্োপীয় আদর্শে নুতন করিয়া গঠিত করিতে বাসনা করিয়াছি। 

যুরোপের স্বাধীনন্ভাবের ও আত্মহ্যাগের পুর্ণ আদর্শটি আমরা কিন্ত ঠিক হাদয়ঙগম 

করিতে পারি নাই, অগচ' আমরা যুরোশ্পীয় সভ্য সমাজের বাহ চাকচিক্যে একেঘ।রে 

মুগ্ধ। আমরা বিলাতী ধরণে চলাফেরা করিতে, বিলাভী ধরণে থাকিতে, এমন কি 

বিলাতী ধরণে হাসিতে ও কণশিতে পর্যান্ত ভালবাপী এবং 'বিলাতী ধরণ বজায় রাখিবার 

স্য কোন কফমে দিনক্ঠজরাণের একট। সহজ ব্যবস্থা করিঘা লওয়া, কোন প্রকারে 

নিজের সাময়িক স্বার্থ ট! সিদ্ধ করাই আমাদের এখন সন্থর্প, এতদ্যতীত অন্ত কোন উচ্চ 

আদর্শ আমাদের চোখের সামনে যেন নাই। অনেকেই তাই এখন দাসথতে সহি 
দিয়াছেন। তাহাদের সন্তান সন্তভতিগণেক্ধ শিক্ষা প্রদানের সময়ও লাই, শক্তিও নাই 

এবং প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত কোন একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তিও যেন 

তিরোতিত হইয়াছে 1 তাই এক্সণে স্কুলে কলেজে কষি-শিক্ষার ব্যবস্থা মন্দের ভাল বলিয়া 

বোধ হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থী ব্যতীত আমর! আর গত্যন্তর দেখিনা । 

ছেলেমেয়েরা কতা! পাঞ্া। ফুল ফল লইয়া খেলা করিতে স্বভাবতই ভালবাসে 1 

গ!টি জল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেও তাহাদের কম আমোদ হয় না। অনতিকালপূর্কে 



লিঃ প্রনকত শা ই ধারণার বর হইয় শিক্ষ। দিল, কারততযর ধারা ধান 
ত শ্র 

কপ শিক্ষা বিভাগও প্রাথমিক বিষ্কালর সমূহের কিনি ব্যবস্থা, করিয়াছেন 
সণ তাহার হুল করিলাছেন মাত্র কিন্তু তাহার পদ্ধতি এখনও ঠিক করিয়া দেন 
নাই] অস্থদান হয় যে, কি গ্রাকার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইলে তাহা' এ দেশের 
উপযুক্ত হইবে তাহ! অন্াপিও এ দেশর শিক্ষ-বিভাগ ভাবির ্িতবাকরিতে পাঁরেন নাই। 
স্কুলের শিক্ষরগুণের মধ্যে কে ছাত্রগণকে কৃষি-শিক্ষা প্রদান করিবেন” কোন্ পুস্তক 

২্মবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া! হইবে, তাহার উদ্যোগ আয়োজন ৰ কিরূপ করিতে হইকে 
শিক্ষা-বিভাগ তাহা! নির্ধারিত করিয়। দেন নাই। আমাদের বায হয় তারতের মর 
ু্গিন একটা রষি প্রধান দেশে সরকারী কৃষি শিক্ষার কোন ব্যর্থ নাই একথা গুনিলে 

পাছে সভ্যজগতে সুদভ্য ত্রীটিশ সম্বাজ্যের অঙ্গে কলঙ্ক স্পর্শ কষ্ঠা তাই গভর্ণমেন্ট নিজ 
দোষ ম্থালনার্থ কাগজে কলমে কৃষি শিক্ষার একটা সুচনা করিয়। ঝীখিয়াছেন মাত্র । 

5 আমাদের মতে আমরা বলি ফে প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষারর জ্রানলাভের জন্ত গভীর 
বৈজ্ঞানিক তন্বালোচনায় প্রয়োজন হয় না। এস্থলে বাঁক ঝাঁলিকাগণকে গ্রক্কতির 
সহিত পরিচয় করিদা' দেওয়াই প্রধান কাব্য । প্রারৃতিক সুল পদার্থগুলিকে ও কৃষি-কর্পে 

হ্তাহাদের প্রয়োগ প্রণালী সংক্ষেপে ও সরলতাবে শিক্ষা দেওয়া প্রথম কর্তব্য । প্রকৃতির 
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্কাপনই এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেপ্ত হওয়া উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে 

ছাত্রগণের পুস্তক পাঠের আবশ্ঠকতা কম কিন্তু শিক্ষকগণের নিমিত্ত পুস্তক ( 3510- 
৯০০৮ ) আবশ্তক। প্রাথঙ্ষিক বিদ্যালয়ে ৬ বদর কাল. কৃষি-শিক্ষা দেওয়! যাইতে 

পারে। ইহার মধ্যে চারি বৎসর কাল ছাত্র ছাত্রীদিগকে কৃষি-পুস্তক অধ্যয়ন করিতে 
দিবার আবন্তকত! নাই । শিক্ষক ও শিক্ষত্িত্রীগণকে পূর্ব হইতেই প্রয়োজন মত 

দৈনন্দিন শিক্ষার বিষক্ক স্থির করিয়া! লইতে হয়। গৃহে কিছু কিছু কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকিলে ৰিশ্ভালয়ে প্রত্যহ কৃষি-শিক্ষার আৰ্্রক নাই। সপ্তাহে এক কিস্বা ৮ 
শ্ষ্টাকাল কৃষি ক্ষিশার ব্যবস্থা থাঁকিলে বথেষ্ট ৰলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ দে 
ধায় যে, বাঁপক বালিকাগণ গাছপাল! জীব জন্তর সংশ্রবে আসিলে তাহাদের সম্বন্ধে 
নানা তথ্যানুদন্ধানে, 'ুথন্ক হজ স্তরাং বিস্তাঙয় কিনব! গৃহে কৃষি-শিক্ষায় তাহাঝ় 

প্রায়. শিথিল প্রধীজধ ন। |. ছাত্রগণকে প্রান্কতিক সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে উদ 
: সাই প্রাথমিক শিক্ষার মহান লক্ষ্য । : , 



িস-সংখ্যা 1: : -. * প্রাইমারী স্থলে কি শিক্ষা গজ, 
কেন বালক গা আপিল চধ্যায নিযুক্ত হয় হয় তাচার অনেকে, 

কারণ আছে-_ঞুমতঃ তাহার! শ্বভারের শিশু -প্র্তির সহিত স্বভাবে খেলায় আদ, 
পার, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নিকট প্রথম ভীবনটা একটা প্রহেলিক! বলিয়া উদিত হা 
থকে। বালকগপ ও বালক অপেক্ষা বিশেষতঃ বালিকাগণ এরই রি 
মর্তোদঘাটনে অধিকতর সমুখনৃক। ভৃতীয়তঃ একট! সামান্ত “কিছু হইতে একটা ৃ 
কাজের বা সৌনর্ষ্ের কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে পারিবে এই আশার তাহার! উৎুষ্ী 

* ও উদ্বিগ্ন। একটিমাত্র অকিপি*ৎকর দর্শন বীজ হইতে একটা, সৃখদর্শন গাছ জন্মিল এবং - 
তাহা আবার সময়ে লোভনীয় ফল ফুলে শোভিত হইল এ দৃশ্ট দেখিয়া! সকল শিপ 
আনন্দিত হয় এবং ইহ! তাহাদের নিন কত কর্মের ফল স্বরূপ বুঝিতে পারিলে কেবল 
শগ্ডগণ কেন কত শত সরল মানব হাদয় আ|হলাদে গদগদ হয়। ফুলের নঙন 
মনোহর বিচিত্র বর্ণ ও প্রাণাকুলকারী গন্ধে কীট পতঙ্গের স্ায় সকল শিশু হ্থদয়ই আবষ্ট 
হইয়। থাকে । চতুর্থতঃ উদ্ভানচ্যায় শিশুগণের মধ্যে একটা যেন জেদের ভাব কুটির 
উঠে। একজন কুরিতেছে আমি পারিব না কেন, একজনের টি বেশ সুন্দর হইল 
আমার টি সুন্দর হইবে না কেন, এই রকমের একট। ইচ্ছা আপনা হইতে আর্সি়াণ 
ছুটে এবং কৌশলে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি জাগিগ উঠে। উদ্ভানচরধ্যায় শিশুগণের কাধ্য 
প্রণালী লক্ষ্য করিয়া__তাহাদের আচরণ, কর্মে দৃঢ়তা ও প্াবক্ষণ শক্তির ছাগ্নাপাত 
বারা তাহাদের একটা ভবিষ্যৃত ছবি যেন প্রতিবিথিত হইতে ধাকে | 

বি্তালয়ে উদ্চ/ন বা কৃষিচর্্া করিতে হলে বিদ্যায় সংলগ্ন একটি উদ্ভান থাধা 
চাই। এখন স্কুলের বাগানটি কোথায় অবস্থিত হইবে একথা বদি "চিন্তা করা 
যায় তাহা হইলে সতঃই মনে হইবে যে, কেন স্বুল প্রাঙ্গনেই উদ্ভানের স্থান নির্দিষ্ট 
হউক না। কিস্তু তাহা না হইয়া বিগ্ভামন্দিরের কাছাকাছি কোন একটা স্থানে হইলে 
ভাল হয়। শিক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া যেন বালকবালিকাগণ সতন্ত্র স্থানে আসিল 
এ ভাবটি মনে আদিলে বালকের! নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হয়। শাসন, শিক্ষার 
চির সহচর। শাসন না হইলে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায় না, চরিত্র গঠন হয়'না এমন কি 
সম্যক জ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়া যায় না। তাই সকল শিক্ষাগারই শাসনাগার। 
701010110৩টি আগে চাই। কিন্ত শিক্ষাগার অতিক্রম করিয়া যখন ' বালকবালিকাগণ 
উদ্যানে আসিল তখন তার কিছুক্ষণের জন্য কথঞ্চিং শ্বাধীন এইরূপ একটা ভাব 
জাগিল। এখানেও তাহাদের ৫1501011729 চাই, তাহাদের কৃত তুল্চুকের সংশোধন 
চাই ও সঙ্গে সঙ্গে শাসন চাই সত্য কিন্তু এখানকার শাদন ভাদৃশ কঠোর নহে। 
প্রকৃতির ক্রোড়ে আসিয়। বেন শিক্ষক শিক্ষপ়িত্রী, ছাত্র ছাত্রী কেমন একটি কোমল 
মধুরভাবে বিভোর হইয়াছে__এটা -হইক্া থাকে, কেননা এখানে স্বতাবের আধিপত্য | 

ধিক । এই জন্তই বলা, সম্ভব হইলে উদ্ভানটি বিস্তামন্দির প্রাঙ্গন ছাড়াইয়া নিকটবর্জী 
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টন সাদ ি্র হা গেলে খাগানের বেষ্টনী বা বেড়ার চিতা সর্বাগ্রে । 
শিক্ষকগণ, প্রথমতঃই ঝেনীর আবশ্যকত। ছাত্রগণকে বুঝাইয়। দিবেন। তৈয়ারি বাগান 
থাকিলে কেন বেড়া দেওয়! আছে, না থাকিলে ব| ক্ষতি কি ইত্যার্দি বিষয়ের আলোচনা 
ফরিবেন। তারপর বাগানটির রাস্তা পথ ঠিক করিয়া ফেল! ব বাস্তা পথের আবশ্তকতাঁ 
বুকাইয়। দেওয়া) অতঃপর বাগানটিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিতাগ অনুসারে বিভাগ করা । 

সবজী ক্ষেত্র ও পুষ্প ক্ষেত্রের জন্ত পৃথক স্থান নির্দেশ ও তারপর বাস্ীরী লতাপাতা গাছ 
দিয়! বাগানটিকে সাজান ইত্যাদি উদ্যান রচনার প্রথম কার্য সম্পাদন “করিতে হয় অথবা 

তৈয়ার বাগান হইলে তাহার রচনা কৌশলের মর্ম ঈসাজানি! শিশুদরে পরিস্ফু্ট 

করিয়া দিতে হয়। 

গানে শিক্ষা দিবার প্রণালী শিশুজনোচিত হওয়। কর্তব্য আমর! মুরর্তেই 

বলিয়া রাখিয়াছি। 

প্রথম দ্বিতীয় বর্ষে সর্ব নিম্গ ছুই শ্রেণীর ছাত্রবৃন্থকে-_- 
(১) বাগানে ব্যবহারোপযোগী যক্ত্রাদির পরিচয় দিতে হয়। 

(২) বৃক্ষ লতাদির নাষ শিখাইতে উহাদের আকৃতিগ্রত পার্থক্যের মোটামুটা 

একটা ধারণ! করিয়৷ দ্বার চেষ্টা করিতে হয়। 
(০) উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের কার্য প্রণালী দেখাইয়। তাহাদের পর্যবেক্ষন শক্তির 

ক্রম বিগাশ ও কর্ে অন্থরাগ জন্মাইতে হয়। 
(8) কতকগুগি শাক সর্জী ফুল বীজের সহিত তাহাদের পরি5য় করিয়া! দেওয়া 

এবং ম্বহত্বে বীজবপন করিতে শিখান। 

. তৃতীয় চতুর্ব বর্ষে মধ্য দুই শ্রেণীর ছাত্রগণকে-_ 

০৫) কি যন্ত্রাদির ব্যবহার শিক্ষা দ্বেওয়া । 

(২) জনি প্রন্থত, বীজ বপন, বৃক্ষলতাদি রোপণ ৷ 

তে) বীরের, বা হাপর প্রস্তুত করা, চার! তোলা ও ক্ষেত্রে বসান । 

48) শর্গ:কীহাকে বলে, মিত্র ব্যবহার উপযোগী ফল, ফুল, শস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, 

ক য্বা দের প্রণালী শিক্ষা দেওয়! ও উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য গ্ুলত্ত্ব অব্গ্হ করান।। 



সখা]. 
শ্পিপাতাপশাপাপাাপি 

(৫) প্রাণ, সা, গং সঙ্জা, উবগ গামলাক গাছ বসান ( 

*. (৬) খল শ়াদি সহন্ধেগার্ধহ্য বাবহার গু মিতব্যরিত শিক্ষা । রা 

€ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে উচ্চ ছুই শ্রেণীর ছাত্র ভ্াত্রীগণের শিক্ষার সিন - রর 
€১) উত্ভিনত ঝুূলতঃ বুঝান। | 

(২) শাক »*ক্ীর জীবন ইতিহাস? ' দে 

(৩) বার্ধিক, দ্িবার্ধিক শন্ত ও স্থায়ী লতা বৃক্ষগুল্মাদির সহিত যথা সপ্তধ পরি: 

(9) কনা, মূলের বিচার! . ০ 

৫) বীজ নির্বাচন, বীর্জ সংরঙ্ষণ। 

(৬/. বীজ হইতে চার! উৎপাদন ও লতা! গুষ্স ও বৃঁক্ষাদিব কলম প্রণালী |: 

(৭): উত্ভিদের খাস, উত্তিদের জীবন সংগ্রাম । | 

(৮): উত্তিদতত (৪জ্ড )--বৃক্ষাির কাণ্ড, শিকড়, পর, ফল, ফুল লব্ধ 

গুল তত্ব ৃ 

(৯): বৃক্ষলতার্দির উৎপত্তি, বীজের... জীবনীশক্তি, নি অ্বত্তাস্ত । 
(১০)  শন্ত নাশক কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব ও'ভন্পিবারণোপায়। 

(১১) ্য পশ্থ/দির খাস্য বিচার | 

(১২) পুশ্পের প্রয়োজনীয়তা । | 

(১৩) . আগাছা, কুগাছার দ্বারা ফল..শশ্তের ক্ষতি বুর্ান এবং তন্নিবারণাথে 

পূর্ব সাবধানতা 1 

(১৪) জল সেচনের মর্ম, তাহার উপকারিত| ! 

(১৫) . যুত্তিক বিগার এবং মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের সন্খন্ধ | 

প্রাথমিক বিশ্চালয়ে বা গৃহস্থের স্বক্ষেত্রে উদ্ান ও কৃষির স্ুলতবগুলি অবগত হইলে 

তবে ভবিষ্যৎ জীবনে উদ্যান চর্য্যার বা কষিতব্বেক বা উত্ভিদ তত্ের বুম্ষ সুঙ্পেগুলির 

আলোচনার সুবিধা পাওয়! যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানের প্রথমালোক তরুণ 

দয় উদ্ভাসিত করে ভবিষ্যত জীবনে তাহা ক্রম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। 

প্রাথমিক বিস্যালয়ে উদ্যানচর্ধ্যা শিক্ষাদ্দানকালে ছাত্রগণের কার্যে পরিষ্কার পরিচ্ছ্ন- 

তীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক্ষেতটি আগাছ। কুগাছায় পরিপূর্ণ হইলে, 

আবর্জনাস্ত্রপ যথা তথ। পড়িয়া থাকিলে, মৃত্তিকা বথেচ্ছ। খোদিত হইলে, যথা তথা খানা 

খোন্দল থাকিলে; উদ্ভান হন্ত্রগুলি ইতন্ততঃ পড়িয়া! থাকিলে, উদ্ভানটি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, 

_হুইবে না। কার্যে শৃর্ঘলা রক্ষা করিতে না শিখিলে ভবিষ্তত জীবনে কাছের লোক 

 ছওয়া যায় না। বৃক্ষলতাদি রোপণের 'সময় নিরূপণ এবং লময়নত স্ব কাজ | কথিত 

এখনে যেমন শিখা! বায় এমন আর কোথাও শিখ! বায় না। হি. & 

পাপা পাপ আপা পাস একক বরে কেক 



কেন তক বল কেক বকি কিক সী সা নত সা ৯ এসি 

| এক্ষণে দর শিকষাবিতাগের নিকট ব্বমাফের নিবেদন, তীহারা উবে বালকগণের 
-জন্ত ও শিক্ষকগণের কাধ্যপরিচালনা-অন্ত পাঠাপুস্তক নির্ধারণ করুণ, টে স্কলে উদ্যান ও. 
ক্কবিতত্ব শিক্ষক নিষুক্ত করুন। উদ্যানভূমির ব্যবস্থা করুন ও বাগানে ব্যবহারে !পযোগী 
বাদি ও সা্সরঞ্জামের সমাবেশ করিনা দিন। সরকারী সাহাব্য ব্যতীত এ কার্ধ্য 
'প্র্ণভ লাভ করিতে কোন কালেই পারিধে না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন প্রাপমিক 
বিদ্যালয়ে কৃবিশিক্ষা নামে মাত্র পর্যবসিত থাকিবে । 

প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে ব্যবহারোপধোগী কৃষি যন্ত্রাদি- 

১। জমি নিড়াইবার জন্ত--নিড়ানি। 
২। শশ্ত কাবার জগ্ঘ-সকান্ডে। 
ও। জধিতে আচড়! দিঝার জন্ত--হাতবিদা। (৬) 

৪। গাছেরু গোড়া আল্গা করিবার ও আগাছ! ভূলিবার তরি (৫) 

«| চার! তুপিবার জন্ত -ট্রাওয়েল। (৩) 
৬) গর্ত খননের জন্ত ও বড় গাছ ভূলিবার জন্ত-_-খোস্তা। 
৭। আ্বমি কোগাইবার হন্ক--ছোট হাত কোদাঝ 
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৮। ভাল ছাটা তে কাটি।- 

৯1 ক্ষেতে জল দিবার জন্য--জলেন্ ঝাঝি ৭4 যেনা । 

১০। গাছ ধৌত করিবার জন্য-_-পিচক্ারী ৫ 
৯১। মংপের জনা-_গজ্ কাটি। 
২২) লাইন ঠিক করিবার জন্য__দড়ি। 

১৩। ডাল কাটা ও সাধারণ কাজের জন্য- ছোট বড় ছুরি কাটারি! 

_ টির 

গ্কুল পাঠ্য কৃষি-পুস্তক-_ 

উচ্চ চারি শ্রেনীর ছাত্রগণের পাঠের কন্ত ক্রমান্বয়ে অধ্যাপক জ্রীগিরীশ্চজ 
বন্দু প্রণীত কৃষি সোপান ও কৃষিদর্শন ১ বীয় কৃষি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী 

ভিদেক্টর: ভউনৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত মরল কৃষি বিজ্ঞান ও শর্করা! 

বিশ্ঞীন ; কুক সম্পাদক প্রণীত কৃষি সহায় ও বীজ বপনের লময নিরুপণ 
পুস্তিকা ; ভারতীয় ক্কষিদমিতি সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ মিঅ ও প্রীশরন্দ্র বন্ধ 

প্রণত সবজী চাষ; কৃষি ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীনিবারণচন্র চৌধুরি প্রণীত কৃষি- 

রসায়ন ও খাদ্য তত্ব প্রত্ৃৃতি পুস্তকনির্ববাচনের পরামর্শ দেই। ইহার মধ্যে অধিকাংশ 

পুস্তকই ভারতীয় কষি-সমিতি হইতে প্রকাশিত ও কৃষক অফিসে প্রাপ্তব্য। 

আশু ও আমন ধান সর মোটা-__ 

প্রীকাীচন্ত্র সেন গুপ্য, মাণিকছড়ি ? চট্টগ্রাম । 

প্রশ্ন ১_-আউস ধান--সরু ও মোটা সি পি আউস জাছে কিনা এবং টাকার কঙ 

সের হিসাবে বিক্রয় করেন। এবং অন্য বেশন ভুল আউল আছে কিনা যাছা আউল 

হইতেও বেশী ফলে এবং টানি উৎকৃষ্ট হইবে। যদি থাকে তাহার নাম ও বিবরণ 

লিখিবেন। 
ৃ ৪৯ 
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উত্তর ১--আমাদের এ অঞ্চলে পি পি আউসের ফলস অত্যন্ত কম হইত বলিয়া 

ভারতীয় কৃষি-সমিতি সে আউস চাষ ছাড়িয়! দিয়াছে । কেলে রাঁডি, রূপসাল, ল্গ্দী 
পারিছাত প্রভৃতি আউন ধানের চাষই অধিক লাভজ্বনক বলিয়া! মনে হয়। ইহাদের মধ্যে 

লক্ষী- পারিজাত কথকিৎ সরু, চাউল অপেক্ষাকৃত শাদা। অন্যগুলি মোটা কিস্তু ফলনে 

অপেক্ষাকত অধিক। লক্ষী পারিজাত ভাল জমীতে বিঘায় ৩ মণ, অপরগুলি বিধায় 

৪ মণ ফলে। : | | | ক. ৃ 

প্রশ্ন ২_শালি ধানের মধ্যে খুব ফলে এবং চাউলও উৎকৃষ্ট এইরূপ ধান আছে 
কিনা যদি থাকে তবে তাহার নাম ও কোন পময় রোপণ 'ও কোন সময় পাকিবে বিবরণ 

টাকায় কত সের হিসাবে বিক্রয় করেন লিখিবেন পাটনাই ও.পেশোয়ারি ধান আমাদের 
এইখানে হয় কি না এবং তাহার ফলন কেমন জালাইবেন। 

- উত্তর ২-_-এতদঞ্চলের শালি ( আমন ) ধানের মধ্যে বাকফুণসী, দাদথানি, বাসমতি 

কামিনীদরু, হরিময়ী এইগুলি বেশ মিহি ও উৎকৃষ্ট চাউল হয়। সাটনাই, সিলেট প্রভৃতির 

অপেক্ষাকৃত মোটা চাউল কিন্তু চাউল সুন্দর, ভাঁত সুস্বাদু নয় । : ফলনে দাদ্খানি, বীক- 

ভুলমী অপেক্ষা অধিক। পাটনাই সিলেট প্রভৃতি এখানে ছিধায় ৬. হইতে ৮ মণ ফলে 

কিন্ত দাদখানি প্রভৃতির ফলন ৫ হইতে ৭ মণের অধিক হয় ন্বী। ভারতীয় ক্ৃষিসমিতি 

পেশোয়ারি সোর়াতি ধানের চাষ ক্রমান্বয়ে ৪ বংসের যাবৎ ক্রিয়া দেখিয়াছে। ইহার 

ফলন এ প্রদেশে ৩৪ মণের অধিক হয় না। ধান ক্রমান্বয়ে মোট! হয়! যায়। দামের 

জন্ঠ কৃষক অফিসে পত্র লিখুন । 1. | 

এস এসসি সিসিত ১ পাপিপাপাপাপসাপািসপিিসি 

কলাগাছের সার,__ ূ 
শ্ীকিশোরি মোহন পাল, নছিপুর, হুগলী । 

: প্রশ্ন-৩০* বিঘা কলা বাঁগান করিতে চাই-_কলাগাছে কি সার প্রদান কর! য|ইবে 

কিরূপে প্রদান করা যাইবে ? 

উত্তর-_অনেকবার এই আলোচনা হইক্জাছে আবার নূতন করিয়া বলি যে, কলাগাছে 

উত্তিজ্জ কিন্বা জান্তব সার, পটাল 'ও ফক্ষরিকান্নসার প্রয়োগ - করিতে. হয়। উদ্ভিজ ব! 

জান্তব সার হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। উদ্তিজ্জ বা জাস্তব সার পচাইবার জন্য 

কিঞ্চিৎ চ্প প্রদান প্রয়োজন । কলার পাতা, খোলা বা থুঁটে (গুফ গোময়) দগ্ধ 

| করিয় যে ছাই পাওয়া যায় তাহা হইতে পটাস পাওয়া যায়। ফন্ফারিকায়সার প্রদানের 

অন্ত হাড়ের গুড়। ব্যবহার করিতে হয়। রেট়ির খৈল প্রদান করিলেও নাইট্রোজেন সার 

প্রয়োগের কার্ধ্য হয়। অধিকস্ত রেড়ীর খৈল প্রদান করিলে গাছের পোকা লাগার 

শঙ্কা কম থাকে । রেড়ীর খৈল তিত্র গন্ধে পোকা রে পলায় দু রেড়ীর খেলে 



মসখ্যা।]  পত্রাদি ৩১৫ 
্কান্ষরিকায় সারে কিছু সাশ্রয় আছে। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিজ ও পটাস সার থাকে। 

প্রত্যেক কলাগাছের ঝাড়ে মাঝ/রি ঝোড়ার ছুই ঝোড়া হিসাবে পাঁক মাটি, অর্দসের 

পরিমাণ রেড়ীর খৈল, এক পোকা খ্ঁড়া চুণ ও কিছু পরিনাণ ছাই প্রদান করিলে সেই. 
ঝাড়ে সম্পূর্ণ নার দেওয়া হইল। প্রতি বৎসর ফল পাকান্তে মৃত কলাগাছের এট 
( গোড়া ) তুলিয়া! অধিক তেউড় মারিয়! ঝাড় সাফ করিয়। এরূপ সার প্রদান করিতে 
হয়। কার্তিক মাস এই কার্য্ের বিশিষ্ট কাল আপনি লিথিয়াছেন যে, ৩০০ থ্ঘা! কল! 

বাগান করিবেন। আপানার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না কারণ আমাদের 
দেপের লেক বিস্তৃত ফলের বাগান রচন| করিবার উদ্ভোগ করিতেছেন এ দৃষ্টান্ত অতি 

বিরল। যদ্দ সত্য বড়ই সুখের কথা। বিস্তুত বাগান করিলে তবে অতি হিসাব করিয়া 
সার প্রদ[ন বা অন্ান্ঠ কার্ণ্য করিতে হয়-__যাহাতে লোকসান না হয়। ২৫টাবা৫* টা 

অস্ত, পট সী পরী ০ সত রন পিসির এত পাত তত পচ হিসি এ পিত্ত নত লস ওটি রসি কও তসিটি ৪ তিনি ত সিসি 7 ৯৩ এসিপিস্পিসি পাস ৪ 

কলাগাছ বসাইয়! এত সতর্ক হইবার আবগ্তক হয় না। সাধারণতঃ খনার বচনটি মনে 

রাণা ভাল। 

গোয়ে গোবর, কলার মাটি । 

মফলা নারিকেলের শিকড় কাটি ॥ 

কলাগাছের আহার্ষ্য সারের প্রায়ই সমুদই পাক মাটিতে আঁছে। উদ্দি ও জাম্যৰ 

সার আাছে' পটাস আছে, ফন্ষরিকায় আছে, চুণ আছে। 

ূরধ্যমুখী ফুলের চাঁষ ও মাটবাদাঁম বসাইবার সময়, বিঘ| প্রতি কত 

বীজের পরমাণ__ 
শ্রীতারণকৃষ্জ ভৌমিক, টা'দপুর, পানসী পাড়া, রাজদাহী। 

প্রশ্ন _হুর্যামুণী ফুলের বিস্তৃত আবাদ করিতে চাঁই--কখন চাঁষের সময় 'ও বিছাতে 

কত বীন্গ বপন করিতে হইবে ? বীজ কোথায় পাওয়া যাইবে? 

উত্তর--বঙ্গ।লা দেশে চাষের সময় বর্ষার পর আশ্বিন কান্ঠিক মাস। বিঘা প্রত 

দেড় সের বীজ বপন করিলে যথেষ্ট হইবে। রসিয়ান সুত্যমুর্ধাই চাষের উপযোগী । এই 
বীঞ্জ ভারতীয় ক্ৃষি-সমিতীর 'সফিসে 'ও অন্য বীজ বিক্রেতার নিকট পায়! 

যাইতে পারে। 

প্রশ্ন _মাটে - বাদামের চাষের সময়? বিঘ! প্রতি বীজের পরিমাণ ? নীজের 
দ[ম--? 

উত্তর-_মাটবাদ।মের চাষ ছুইবার হয় একবার গ্রীষ্মে-_বৈশাখ জৈষ্ট মাসে, আর 

একবার আশ্বিন কাস্তিক মাসে বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ গুঁটি ,সমেত /৫ 1 /৩ দের 
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৮ ০ 

কিছ! গুটি ছাড়ান বীজ /৩। :/ দের পর্যযন্ত। বীজের খুঢর। দর গ্রতি সের ।* 

আবশ্তক হইলে প্রতি মণ ৮২ টাক! । 

চেস্নট্, বিচমাষ্ট-_ 
রশ্ন__চেস্নট (01199656), বিচমাষ্ (007হ71096) ই সকল গাছ এদেশে 

কয় কিনা? | 

উত্তর--চেসনট বাদাম স্পেন দেশীর বাদান। বীচ গাছও ইঘুরোপীয় গাছ। 

এতর্দেশে হিমালয় পর্বত উপত্যকায় হইতে দেখা বায়। বাঙ্গীলায় সমতল ভূমিভাগে 

এই সকল হইতে দেখা! ফায় না । 

বিন, লেনটিল্-_ ূ 

সীম ( বিন, 79879 ), লেনটিল্ (1,981) - সীম মটর আদি 

প্রশ্ন__বিন, লেনটিল্ আদি এখানে হয় কি? 
উত্তর-_বনুবিধ সীম মটর এদেশে হইয়া থাকে, তাহার কালিকা__চ5৫ 0০০ 

পে 4£1০01601০ কিম্বা কৃষি সহায় পুস্তকে পাইবেন | 

সার-সংগ্রহ 
শোও 

ভারতে লবণের ব্যবহার | 
আমাদের দেশীয় লবণ বন্ধ হওয়া অবধি নানা প্রকার 

বৈদেশিক লবণ বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আমদানি হইতেছে । উৎপত্তি স্থানের নামানুসারে 

লবণের তিন্ন তিল নাম হইয়া! থাকে । যথ।-লিবারপুল লবণ (1১1৬670০9০1 5816), 

জার্মান লবণ (09082, ৪816), ফ্রেঞ্চ লবণ (ড্ুয950 8810, ইতালীয়ান লবণ 

(1150 ৪8109 সেগিফ লবণ (98116 ৪৯16), পোর্টসৈয়দ লবণ (6০৮ 5510 ৪511), 

জেদ। লবণ (35408 8৪16), নন্কট লবণ. (21950869816), এডেন লবণ (4061 

88] কেবল বোষ্বাই (3০929১95) ও মান্দ্রাত (85159) হইতে €দশীর় লবণ অর 



প্াচি,ম সঁখ্যা। ] সার-সংগ্রহ ৩১৭ 

ক্ঈীরিমাণে উৎপর *হুইয়া কলিকাতায় আমদানি হয়। ইহার ব্যবহারও বেলী 
নছে। | 

লবণ দুই ভাগে বিভক্ত ) যথা-__পাঙ্গ। (0০৭57909816), ও কর্কচ (ছ0016011+ 

৪৪16) । প্রথমে যখন লিভারপুল হইতে পাঙ্গ। লবণ আমদানি হইতে আরম্ভ হইল, হিন্দুগণ 

উহ্থাকে অস্থিচর্ন মিশ্রিত মনে করিদ্না ব্যবহার করিতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তঙ্জন্ঠ 
হিন্দুগণ, ফান্স, ইতালি, জেন্গা প্রতৃতি স্কান হইতে আনীত কর্কচ অর্থাৎ ডেল! লবণ 
নিজ নিজ গৃহে চূর্ণ করিয়া! ব্যবহার করিতেন । এক্ষণে সে ভ্রম অপসারিত হইয়াছে, 

ছইপ্রকার লবণই বাবহ।র অবাধে চলিতেছে । | 
লবণ ছুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। ফয়েক প্রকার লবণ স্বভাবতঃ জন্মৈ এবং কয়েক 

প্রকার জল হইতে উৎপন্ন কর! হয় । লিবার পুল লবণ ইংলগ্তের অন্থঃপাতী চেপায়ারে 

(07,957716) সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের লবণময় জল অল্প গভীর 
পু্করিণীতে আনীত হুইলে, উহ! সুর্যের উত্তাপে ক্রমশঃ শুফ হুইয়! যায়। তৎপরে 

অবশিষ্ট কর্দমময় জলকে বৃহৎ বৃহৎ লৌহ কটাহে জাল দিয়া অনাচ্ছা্দিত স্থানে শ্তুপাকারে 
রাখ। হয়, রৌদ্রে ও শিশিরে ইহা! পরিস্কৃত হয়। লবণ যত পুক্লাতন হয়, তত শ্বেত ও 

 হক্স হয়। লিবারপুল লবণ আবার ছুই প্রকার, হুল্কদানা (5০55৫ ০: 7709) ও 
মোটাদ1না (30669 88161 ইহা জলপথে ভারতবর্ষে আন। হয়। প্রতি জাহাজে 

প্রথমোক্ত লবণ একভাগ ও শোষোপ্ত লবণ হইভাগ থাকে। 

জান্মাণ লবণ, জান্মাণির অন্তঃপাতী হামবর্গ (ন্ 9701১511217), আন্তয়ার্প (40651) 

ও ব্রিমেন (9767592) নগরে প্রস্তত হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবতঃ ভূমির উপর ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্তায় জন্মায় । তদ্দেশী়গণ এই সকল পাস্থাড় হইতে লবণ কর্তন করিয়া 

কলে পেষণ করতঃ এ দেশে পাঠায় । পিষাই হইলে এই লবণ অতি হুক্ম হয়। 

লিবার পুল লবণ অপেক্ষা ইহাতে অধিক ক্ষার থাকে বলিয়া, ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবন্ত 

হয়। তথাকার লোকেরা আহার ব্যতীত অন্ান্ত অনেক প্রকারে ইহ! ব্যবহার করে। 
ববণের পাহাড় হইতে কাচের সায় পাতলা স্তর কাটিয়া ল্ঠনে কাচের পরিবর্তে ব্যবহার 
করে এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দরঞ্জায়ও বসান হয়। আমাদের দেশে কেবল গুড়া 

লবণই আইসে। 

সৈষ্ধব লবণ-_- 
আমার্দের দেশে এক প্রকার সৈম্ধব লবণ (7০০1. ৪৪16) পাওয়া ধার়। 

ইভা! অতি বিশুব লবণ। গুড়া করিয়। বাবছার করিতে হয়। ইহাঁও পার্বতীয় লবণ । 
সমুদ্র উপকুলস্থিত মৃত্তিকা কোন নৈসগিক কারণে ভূমির উর্দধে উ্িত হুইয়! পর্কাতোপরে 
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স্বান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঃবেবারিনার ও মাঞ্গলিক কার্ধে এই লবণই: ব্যবহার হই 

থাকে । 

সমবায-সমিতি-_ 

ৃ বৃক্কপ্রদেশের ছোটলাটের বক্লুতার সার মর্ম এরই যে লমবায়- 

দুমিতিগুলি এইটুকু জানিয়া রাখ! উচিত যে, উত্তপর্ণ বা সুদখোর মহাঁঞ্জনদিগের 

অত্যাচার দমনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্ঠ নহে। সমিতিগুলির স্মাহায্যে যে অর্থ ও সুবিধ! 

জনপাধারণের হস্তে স্ত্ত হইতেছে, তাহার প্রকৃত সদ্ধবহারই মুখ লক্ষ্যের অস্তভুতি হওর়। 

উচিতত। | 

প্রতিন্সিযাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের সাপক্ষে ইহা! আশা কর! যায় যে, এক্ষণে যে টাঁক! 

গৃহে নিতান্ত অলস ও অকর্ধরণ্য ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই টক পরে এই. ব্যাঙ্কের 

হস্তে আসিতে পারে। তখন এই টাকায় দেশের কল্যাণ হইবে। ভিনি বলেন, 

“গ্রামের সুদখোর মহাজনদিগের হস্তে যে টাকা রহিয়াছে, "আমি সে টাকার কণগ৷ 

বলিতেছি, না; সে টাক। সমবায়-সমিতিগুলিই ক্রমশঃ গ্রহণ করিবে। দেশের 

ধনীদিগের অর্থসন্বন্ধেই আমি একথা বলিতেছি। ইহ'রা অর্থের প্রকৃত সদ্বাবহার করিতে 

করিতে জানেন ন।। আমি এই সকল টাকা দেশের শিল্পকৃষির উন্নতি ও অন্াগ্ত 

সংকার্ধ্যে নিযুক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। যে পরিমাণ অর্থ এক্ষণে মামল। মোকদমা় 

ও অন্থ।ন্ত অনাবশ্তক কার্যে ব্যয়িত হইতেছে, সেই অর্থ দ্বারা দেশের কৃষক-সম্প্রাদারের 

ও দেশের প্রভুত কপ্যাণ স।ধিত হইবে ।” 

কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি__ 
বিশেষজ্ঞগণের প্রস্তাব-_সম্প্রতি পুসায় কঘিতবজ্ঞ বিশেষবিদ্- 

গণের এক সক্ষিলন হইয়াছিল। সক্মিলনে উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে একটা এই £-_হাতে 

কলমে উন্নতপ্রণালীর কৃষিপদ্ধতি কৃষকদিগকে দেখাইয়া! দিবার জন্য যে ব্যয় হইবে, 

গবমেন্ট তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই ভাবে হাতে কলমে কৃষিবিদ্তা শিক্ষা 

দেওয় হয় না বলিয়! এ দেশের কৃষকের! উন্নত প্রণালীতে কৃষিকর্ম করিতে চহে না। 

যাহাতে কৃষকদিগকে উন্নতপ্রণালীর কৃষিকর্্ম শিক্ষা দিবার জন্য হাঁতেকলমে দেশের 

সর্বত্র বিস্তৃতভাতে অদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থ/পিত হয় গবমেন্টকে তাহার বায়-নির্বাহ করিতে 

হইবে। এক্ষণে »রকারী কৃষিবিভাগে ধে সকল কর্মচারী আছেন তাহাদের সংখ্য। অতি 

অল্প। তাহাদের দ্বার) এই বিরাট কর্মসাধিত হওয়া অসম্ভব। 
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১ শরস্তাবটা সমীচীন হইয়াছে। যাহা বহুদিন পূর্বে উখাপিত হওয়া উচিত ছিল) 

ভঁহ। এতদিনে হইছে । অুখের বিষয় কৃষিতত্বের সরকারী বিশেবজ্ঞগণ এতদিনে 

বুঝিয়াছেন যে, কৃষক দিগকে সরকারী ব্যয়ে হীঁতেকলমে উন্নতগগ্রণালীর কৃষিকর্শ শিক্ষ! 

দিতে ন! পারিলে তাহার কোনও মতেই আধুনিক পদ্ধতিতে কৃবিকাধ্ধ্য করিবে না। 

সরকারী ইস্তাহার, রিপোর্ট, পুস্তক, পুস্তিকা বুলেটিন বিতরণ এবং জেলার 'জেলায় 

আদর্শ কষিক্ষেতর স্থাপন করিলে কৃষকের! উন্নত প্রণালী অনুযায়ী ক্ৃষিকন্দ করিবে ন! |. 

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এ সকল উপায় দ্বারা কোনও ফলই হয় নাই। পরে তথাকার 

কুষিবিভাগ গবমেন্টের ব্যয়ে কৃষকদিগের নিজন্থ ক্ষেত্রে গিয়া হাঁতেকলমে চাঁষের পরীক্ষা: 

আরম্ভ করিলেন। সে পরীক্ষায় সুফল ফলিতেছে এবং তাহাদের অভ্্ত প্রণালী 

অপেক্ষা নূতন প্রণালীতে বেশী ফসল উৎপন্ন হুইতেছে দেখিয়! তাহারা অতঃপর নুতন 

প্ধতিতে কৃষিকর্ম আরস্ত করিতেছে ।  মাফিণের শিক্ষিত কষকেরাও কেবল মুখের কথা. 

প্রাচীন কৃষিপদ্ধতি ত্যাগ করে নাই; সুতরাং এদেশের নিরক্ষর কৃষকেরা কি প্রকারে: 

শ্প্রাচীনের মায়া বর্জন করিবে ? সী এ, রর মং... 

 ক্কষকদিগের কোনও একটা ক্ষেত্র লইয়া, সেই ক্ষেত্রে সরকারী খরচে হাতে কলমে: 

নুতন প্রণালীতে চাষ করিয়৷ যদি গবমেণ্টের কৃষিবিভাগ দেখাইতে পারেন যে, নুতন 

পদ্ধতিতে পুরাতন অপেক্ষা চাষ ভাল হইতেছে তাহা হইলে এদেশের কৃষকেরাও,তাহাদের 

চিরকালের অন্যন্ত প্রণালী ত্যাগ করিয়! নূতন পথের পথিক হইবে। এরূপ হাতে: 

কলমে চামবাসের পরীক্ষাপন্ধতি প্রচলিত না হইলে কোনও ফল হইবে,না। কিন্ত 

গবর্মেন্ট এ পক্ষে একটু মুক্তহন্ত হবেন কি ?-_“বাঙ্গালী”। 

১০ 

বাগানের মাসিক কার্ষ্য 

6৩ 

ফাল্গুন মাস। 

সন্্রী বাগান-_-তরগুজ, খরমুজ, -দশা, - বিশ প্রতি যে লকল দেশী সব্জী চাষ 

মাঘ মাসে গ্রায় সমস্তই আরস্ক হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ, করিতে হুইবে। 



বা) ১৩২২: [১৬1 
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তে ইছরেশ” াপানটে, বৰ এইসময়. বপন, 
করিলে ও গু ৪ দিতে পারিলে অস্তি নর নে, পা ওরা যায়। 

| ১ মটর, ধব, পরিসা, ধনে প্রস্ৃতি সমর এতদিনে ক 
তে উঠাইরা গ্োলাজাত কর! হইরাছে। এ্রীসময় ক্ষেত্র সকল চধিরী, ভবিবুষঠিত 
“পাউড ধান প্রভৃতি শশ্তের জন্ত তৈয়ারি করিয়৷ লইতে হইবে। ইক্ষু এই "সময় 
বসান হইয়া স্থীকে। আদা, হলুদ এই সময় জমি হইতে উঠান..হয়।. হলুদ ও খত 
ুবীগুলি' বৈশাধ সোষ্ঠ মাসে বসাইবার জন্ত বাছাই করিয়। রাখিয়া, বাকী ৬, খরচ, ৃ 
খরা বিক্রয় হয়। 

১ ফুলের বাগান-_ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রন্থৃতি ফলবৃক্ষে জল 
“'নিবারি ব্যহস্থা ছাড়া অন্ত কাধ্য নাই। গোলাপ জামের গাচ্ছে বাহাতে ফলের চাকি 
করিক্সাছে সেই গুলি চট দিয়া বাধিরা দিতে ছয়। চট মুড়িয়৷ ন! দিলে গোলাপ জানের 

ফল উংকষ্ট হয় না। 

কুলের বাগানস-এখন বেল, বই, মল্লিক প্রস্সতি ফুলগাছের গোল! 

ক্োপাই জুল স্চেন করিতে হইবে। কারপ এখন হইঘভ উক্ত ফুলগাছগুলির 

ঘদ্বির না করিলে জল্দি ফুল ফুটবে না। জল্দি ফুল না ফুলুটিলে পয়স! হইবে না। 
| রগ ] ৬৪ ছাড়িয়া দিলেও বদস্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছল না ফুলে ফুলের 

আঃ বাড়ে শ্লী। | 

টব র। গাঁ্গলার গাছ---এইসময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম গ্রসথৃতি ও মুলজ 
কল ও বাছারি,গাছ সকলের টৰ বদলাইফ়া দিতে হর । 

পান চাষ_-পান চাষ করিবার রা করিলে এই সষয় পানের ভগা রোপণ 
করিতে হর়। 

বাশের পাইটসবাশ ঝাড়ের তলার পাতা কির হইয়াছে, সেই পাহার এই 
মর আখুন জাগাইয়া গোড়াইয়। দেওয়া কর্তবা। সেই ছাই ৰাশের গোড়ান্ধ 

.জারের কার্ধ্য করে, এবং নিম্-বঙ্গ যেখানে ম্যাথেরিয়ার প্রকোপ "অধিক, সেইখারন 

- খই একার ব্যাশ অগ্মি আলিকে গ্রামের ্থাস্থ্যোক্সতি হয়|. . ্ 

বাসের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া! ও শিকড় জউঠাইগন। না ফ্রেলিলে ঝাড় 
খারাপ 'হয়। আগুণ দ্বার পোড়াইলে এই কাধ্যের যহায়তা হয়। পুকু়ৈর পাক 
এক্জাটিতে বাশের খুব বুদ্ধি হ়। | ৬ 



গফান্তন ১৩২২ সাল । | 
টি ৯ 

-.. খু লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দারী নেন ] ও 

বর সি পাাক্ষ 
| আলুষ্চাষের ক্থা ৪ এরি রি বারা রত 

বজগনীলচজ বই ০৯০ এ, ক রা পু 

*** ৪ ৮৯৯ ৩২৭ 

সাময়িক কষি-সংবাদ-_- 
বাঙলায় কৃষি-শিক্ষা, বর্ধমান ক্ষেত্রে আলু, ঢাক! ক্ষেত্রে আউস 
ধানের ফলন, বর্ধমানে ইন্দ্রশালী ধান, বর্তমান ক্ষেত্রে পাট, নিহার ডি 

: এবং উড়িষ্যায় পাটের আবাদ ...  . . ..+ ২৮. ৩২৩৩২ 
জল সেচনের সরকারী ব্যবস্থা! ১০ ৮৮1 ৩ 
এ ৃঁ ং. 

রঙপুর কৃষি সমিতি, শন্ত ক্ষেত্রে ইন্দুর, চাষের লাঙ্গল ও অন্ত 
হা সরঞ্জাম অর্থ সাহায্য ৪৪. হত ১০ ৩৩৭--৩৪০ -. 

সাঁর-সংগ্রহ-_ 
কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়, পণ্য চিত্রশালা, করাচীর মত্শ্ত বাঝসায় -** ৩৪১--%৫১ 

বাগানের মাসিক কার্য *** ০০ ৮০০ 
জি 

লক্ষ ্  এণ্ড সু নক 
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

রি ১ম এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে আমরা 
আমাদের প্রস্তুত সামগ্রী একবার ব্যবহার 

«করিতে অনুরোধ করি, সকল প্রকার চাম্ড্রার 
বুট এবং সু আমর! প্রস্তুত করি, পৰীক্ষা 

** প্রার্থনীয়। রবারের শ্পিংএর জন্ত প্বতন্ত্র মূল) : 
সর্দিতে হয় না। 

২য় উৎক ক্রোম চামড়ার রি ডারবী ৰা 

অকফোর্ড স্থ মূল্য ৫২, ৬২1 পেটেণ্ট মা ৮ 

- বর «১. লপেটা, ই গল্প ৬২৭৯ । 

প্ য় লিখিলে জ্বাতব্য চর মূল্যের আঁলিক। সাদরে প্রেরিতব্য। ৃ 

ম্যানেজারঞ্রদি” জর্জ বুট এও ফ্যাক্টরী, লক্ষ .. 



ৃ --স্ ঙ ' সী ষা ক ণ রর রি ॥ টি 
রা এখানে সমাগত রোগীদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া বধ ও বাবস্থা! দেওয়৷ হুয় কা 

চু বাসী রোগীদিগের রোগের ম্বিস্তারিত লিখিত বর্ণনা! পাঠ করিয়া ৩৭ রি 

: ভৃকযোগে পাঠান হয়|. | চা 

. ঃ কা কও রি 

. ঞ্'এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, ল্লীহা, যত, ন্রো। 
উদরীঃ কলেরা, উদরাময়, কমি, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, জারি 

দা বিকার, অশ্লরোগ, অর্শ, ভগন্দর, মৃত্রস্ত্ের রোগ, বাঁত, উপদংশ সর্বপ্রকার শুল, 
& চর্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোষ্কা, নাসিকারোগ, হাপানী, 

যন্মাকাশ, ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ব কার নূতন ও রবাতন রোগ নির্দেশোষ ৬ 

905 করা হয়। ৪ তা 

| ধা % «% * নু জু . 

এ সমাগত রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার 'চার্ধয স্বরূপ প্রথমবার - 
| আশ্রম ১২ টাকা ও মফ:ম্বলবামী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট সুবিস্তারিত লিখিত 

বিবরণের সাঁছিত মনি অর্ডার যোগে চিত্লিৎসার চার্যা স্বরূপ প্রথম বার ২২ টাকা লওয়াহয়।, 
হিসি ও ব্রস্থানুযায়ী স্বতন্ত্র চাধ্য করা হয়। 

কঃ চি ক" রা, ক ৬ 

সু _জোরীদিগের বিবরণ বাঙ্গাল! কিছ ঈতরাজিতে বিস্তারিত রূপে লিখতে । 
% উহ তি গোপনীয় রাখা হয়। 

ক লি 2 ৯ +%৪5 স্রা 

৫ 

7 

ক . 

আমাদের এখানে বিশুদ্ধ টিটি বধ প্রতি ডাম /১% পয়সা পি ৪২: 

॥ টাকা অবধি বিক্রয় হয়। কর্ক, শিশি, বধের বাক ঈত্াদিএগবং রাজি বাঙ্গাল! . ঁ 

। হোমিওপ্যাথিক পুস্তক নুলভ মূলো পাওয়া যায়শ 



হী" 

ছা পাপে 5১ শা পিল শপ আত ০০ 
টা পা 

১৬শ খ। ঠা ফাল্গুন, লী মাল। 

| আলু চাষের কথা 

৫5 

শ্রীনিবারণ চর চৌধুরী এম, আর, এ, এস, ডিপ-ইন-এগ্রি লিখিত 

বঙ্গদেশের মব্যে হুগলী, বর্দমান, দ্বারডিলিঙ্গ, রঙ্গপুর ও বলপাইও্তিতে বে | 

পরিমাণে আলু উংপন্ন হয়! বেছারের প্রায় সর্কত্র, ছোটনাগপুরের মধ্যে হাজারিবাসর | 

রাচি ও পালামে। জেলায় এনং উড়ভিষযার মাত্র কটকে আদুর চাষ আছে। এ্রেত্দেশে, 
প্রার সর্ব আলু জন্মান যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে এবং বেছারের অন্তর্গত মতিহারী 

জেলার আলুঠে ছল সেচনেরও প্রয়োজন হয় 71 তির আন্তান্ত স্থানে জল সেচন 

ব্যতীত আলু জন্মে না । বালু মিশ্রিত দাটীতে অর্বিফ ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেটেল 

মাটীতে ফদল কম হয় বটে, কিন্তু কুষকগণ বলে যে, এই মাটীর আলু অধিকদিন রক্ষা করা 
যাইতে পারে, তজ্জন্ত যখন আনু হুশ্রাপ্য হয় তখন এই আনু অধিক সূল্যে বিক্রয় হয়। -: 

” : বঙ্গদেশে__শেওড়াফুলি ( নৈগ্তবাটা ), মেমারী, পোস্তা ( বড়বাজার), ঝালিযাুটা, 
ঘুম, আসামে চিরাপুঞ্জ ) বেহারে পানা, কলগাও ও বেতিয়া বীজ-_ আলুর প্রধান বাজার । 

এক্ষণে দারজিলিঙ্গ ও ঘুম পাহাড় ব্যতীত বঙ্গদেশে কোন স্থানেই বী্গ আলু রঙ্গ! হয় না। | 

বৈস্ববাটা 'ও ওমারীতে, প্রধানতঃ পাটনা হইতে বীজ আলু আমদানি হয় পোস্তা 

বাঁঞারে নৈনিচাল, আন্বাল। ও ঘুম পাহাড় হইতে বীজ আলু আসে, বেলিয়াঘাটে দু ৰ 
নৌক্ষায় চের/গুঞ্জি হইতে বী্,আলু আসিয়া থাকে । কলগাজের বীজ আনু প্রধানতঃ 
গাউনায় ফির হয়। হেতির। আলু, বেছার ও যুক্ত প্রদেশের সর্ব চাষ হষরা থাকে 
প্রাটনাই আলু বেহারে ও বঙ্গদে-শর ধর্দধমানএও হুগলী গলায় প্রচুর পরিমাণে চাষ ক 
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হয়। বুজ-প্রদেশে এই আলু সামান্ড পরিসাণে জ্তানি হইয়। থাকে । পুৈর্ান্ত 
ালুঞপিকে আট শরেিতে বিজাগ কর! ফাইতে পারে। যথা... : .. . :. 

51 পাটনাই-_কানপুরী? 
২। পাটনাই--সহারুয়। 
৩1 রেতিয়া 

৪1 কলগজীয় 

৫) বোস্বাইয়! 

৬। কারিয়া 

1] নৈনিতাল 

৮ আম্বাল। 

(ইহা অনেক স্থলে বিভিন্ন নামে পরিচিত্ত। 

:৯। পাটনাই-__কানপুরী। ইহার বীজ আলু, প্রথমতঃ দারজিপিষ হইতে পানা 

আসে। পাটনায় চাষ হইলে ইহা! পাটনাই আলু নামেই খ্যাত হুয়।. কিন্তু পাটনার 

 স্কবকগণ হহাকে কানপুদ্রী আনু বলে। সঙ্তল ভূমিতে এই আলু ১২ সপ্তাহে পরিপক 

হয়। সমতল ভূমিতে ইহার ফদল সর্বাপেক্ষা অধিক। এইজন্ ইহার চাষ বহু বিস্তৃত। 
ইহার গাত্রের বর্ণ রক্তাভা। বিশিষ্ট ? অত্যন্তরে হরিদ্রাভাযুক্ত । এই আঙ্গু সিদ্ধ করিলে 

বিলক্ষণ আটালে হইয়া থাকে । ইহার বীজ আলু * দ্বারজিলিং কইতে আন হয়। 

এই বীঙ্গ আলু খণ্ড খণ্ড করিয্' কাটিয়া পাটনায় রোপিত হয়। প্রত্যেক থণ্ডে এক 

একটী করিয়া চক্ষু থাকে । ইহা কাটিয়। রোপণ করা হয় বলিয়। ইঙাকে “কাটোয়” 

বলে। ইহার ফলন অধিক হু ন7া। ইহ। হইতে যে আলু উৎপন্ন হক়্ তাধাকে পাটনায় 

শনয়ক।” বা “এক মাটিয়া” বীজ বলে । নরক! বীজ হইতে উৎপন্ন আলুকে “দোমা টি” 

বীজ আনু বলে। * দোমাটিয়। বীজ হইতে থে আলু ফলে, তাহ্কে “তেমাটিয়া” বলে। 

দেোমাটয়ার ফলন কাটোয়ার ফলন অপেক্ষা অধিক কিন্তু নয়কার ফলন অপেক্ষা কম) 

তেম[টিরা আলু পাটনাক্ম বীজ আলু বলিয়া ব্যবন্ৃত হয় না। কারণ ইহার ফলন অত্যস্ত 

কম এবং ইহায় বীজ রাঁথিলে অধিকাংশ পচিয়া যায়। এই আলু খুব সম্তায় বিক্রয় হয়। 

সস্তায় পাইয়া বিদেশী পাইকারগণ ইহ। খরিদ করিয়া লইয় যাঁর ও বীঞ্জরূপে বিক্রয় করে। 

কখন কখন তাহারা এই আনু নয়কা অথবা দোমাটিয়া আলুর সহিত মিশ্রিত করিয়। 

বিক্রপ্গ করে। শেওড়াস্কুলীর পাইকারগণ কদাচিৎ নয়কা আলু আদমানী করে। তাহার? 

রোমাটিয আলুকেই “নয়কা” বলিয়া! কৃষকদিগকে প্রতারণা করে। জমীর অবস্থা ও 

আনুষ আকৃতি অনুসারে বীজ আলুকে পাটনায় পুনরায় বিভাগ করা হয়।. আলু, 

স * ইহাকে দারজিলিংগের অধিবাসিগণ “রেতসআদু বলে চিলি হী হত 



১১শ সং খা 1 ]. আঁলু চাষের কথা ৩২৩ 

ফুলকপি বা আলুর চাষ করির! সেই জমীতেই সেই বরই বীজ আলু উৎপর্ করিলে ৃ  
তাহাকে “দোহন” আলু রলে। আর যে জনীতে বর্যাকালে কোন ফসল খাকেলা 

তথায় আলু উৎপন্জ করিলে ভাহাকে “চৌমাঁস” বীজ বলে। এইরূপে বীদ আলুকে 
এক মাটিয়া “দোল” বা এক মাটিম্না “চৌমাস* অথবা! “ফ্মাটিয়। ফ্লোহন” | 
“দোমাটিরা চৌমাস” নাম প্রদত্ত হত্দ। আকুতি অনুসারে পাটনায় বীর্গ আলুকে 
তিন ভাগে বিভক্ত করা যার়। ভিম্বাকৃত আনুকে “মাঝোলা” সুপারি আকৃতি 
বিশিষ্ট আলুকে “পোল্কি” ও মটরের আকৃতির বীজকে “নান্কি” বা “বেরি” 

নামে পরিচিত। বড় আনু তরকারীর জন্তই ব্যবত হয়। ইহার বীজ 
রাখিলে পচিয়! যায়। অধিকাংশ কৃষক “গোলক” আলুই পছন্দ করে। বিঘায় ৩ মণ 

“মাঝেলা”, ২ মণ “গোলকী” ও ৩* সের “নান্কি” বীজের প্রয়োজন হয়। গোল্কী 
বীজের দর অধিক এবং “নান্কি” বীজ সম্তাঁ। অন্ত:দকে ৩ মণের স্থলে ৩* সের বীজে 
১ বিবা! রোপণ কর! যায়। এইজন্য গয়া ও পশ্চিম দেশীয় কৃষকগণ দনান্কি” আলুই 
অধিক খরিদ করে। কিন্ত ইহার ফসল খুব কম। পমাঝোলার” ফসল সর্বাপেক্ষা 

অধিক। বীজের মধ্যে “দোহন” সর্ব[পেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। তৎপরে 

পচৌমাস”। মা 

২। পাটনাঁই সহরুয়া_-এই আনু পাঁটনায় বহুদিন যাবৎ চাঁষ হইতেছে । ইহার 
ফলন “নয়ক। কানপুরী” আলুর প্রায় অঞ্ধেক। এইজন্ত তথায় এখন ইহার চাষ 

যংসাম।ত্য মাত্র। পাটনার অনেক কুষকের নিকট ইহার গন্ধ ও স্বাগ বড় ল্রীতিকর, 

এইজন্য তাহারা তাহাদের ব্যবহারের জন্ত অতি অল্প পরিমাণে এই আলুর চাষ করিয়া 
থাকে। এই আলু তিন মাসে পরিপক্ক হয়। ইহার আকুতি বড় ও লম্বা, চম্ঘ্ব মোটা ও 
ঈষৎ রক্তবর্ণ বিশিষ্ট । চক্ষু গভীর, অভ্যন্তরে হন্দিদ্রাভাযুক্ত । সিদ্ধ করিলে এই, আলু 

খুব আঠালে হইন়্া থাকে। অনেক দিন এই আদু ঘরে রাখ! বাইতে পারে । 

৩। বেতিয়া-“বেতিযা” আলু বহুদিন ষাবৎ মতিহাপী গ্রিলার অন্তগগত বেতিস্া 

লবডিভিসনে চাঁষ হইতেছে । এই আলু পাটনা, কানপুতী আলুর স্তায় ফলপ্রদ নয়। 

কিন্তু এই আলু অনেক্ষ দিন পধ্যন্ত ঘরে রাখিয়] ব্যরহার কর! যাঁয়। 'এইজস্ত তথাকার 

্ষষকগণের নিকট এই আলু সর্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। তিন মাসে এই আলু 

পরিপক্ক হয়। ইহার ফলন অধিক নয় বলিয়া 'ঝঙ্গালার কৃষকগণ ইহাকে মোঁটেই 
“ছন্দ করে না। তবে পাটনাই বীঙ্গ আলুর অভৰ হুইলে, বাঙ্গালী কৃষকগন সাঁমান্ত 

পরিমাণে ইহার চাঁষ করিয়া থাঁকেন। ইহার আরুতি ক্ষুদ্র ও অনেকটা গোলাকার, 
চন্দ পাল! ও ঈষৎ রক্কাভ। বিশিষ্ট, চক্ষু গভীর, অভাস্তরে ইহার বর্ণ ঈষৎ হতরিদ্রাভাষুক্ত। 
বংমরে প্রায় ৫* হাজার মণ এই বীজ আলু অন্তত্র রগ্তান হয়। গত পাঁচ বৎমব যাবৎ 

ছুই তিন একার পোক।র প্রাহূর্ভ।ব হওয়াতে বীজ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িযাছে। 



জিকির পাপা বাপি সিসি পচ পা সি সি পে নিবি কক কে এর 

৪1. দি আলু ভাগলপুর লিলার অন্তর্গত কলগাঙে চাষ হইয়া থাকে ? 
পাটনাই আলুর একার্ছের অধিক ইহার ফলন হয় না। এই আলু ঘরে অনেক দিন 
রক্ষা করা যান? অল্প সময়ে অর্থাৎ সাত্র দুই মাসে এই আলু পরিপক্ক হয়৷ এইজনট 

খ্লাটনার কৃষকগণ এই আলু বিলক্ষণরূপে চাষ করে। তাহার! অতি প্রথমে নৃতন আলু 
বিক্রর করির! বেশ. লাত করিয়। থাকে । বর্ষা থাকিতে না থাঁকিতেই উচ্চ জমিতে 

এই আলু চাষ করিয়! পাকে। এইকপ তূমির এক ফুট তলে বালি বা ৰাকর থাকা 

আবশ্তক, তাহ! নাঁ থাকিলে এই ভূমির জল শীপ্ত নিকাশ হয় নাঁ। সুতরাং বর্ষ। হইলে 

এই জমীরু আলু পচিক্ক। ফাঁয়। ইহা! আকৃতিতে মধ্যম ও দেখিতে ডিছ্বের ভ্তায়। চক্ষু 

অগভীর ও রন্তবর্ণ বিশিষ্ট? অত্যন্তরের বর্ণ ৰেতিয়া আলুর অনুরূপ । জর্ম পাতলা ও 

মাইনিতাল আলুর স্তায় গুভ্র। আলুর পোক। দ্বার! বীজ বিনষ্ট হওয়াঞ্জ কলগাঙগে ইহার, 

বীজ ছশ্প্রাপ্য হইয়৷ উঠিয়াছে। 

৫1 বোদ্াইযা-_আসামের অন্তর্গত চিরাপুজি পাহাড়ে এই আলু প্রধাণত? 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বারজিলিঙ্গেও এই আলু অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়্। পাটনাক্ক 

এই আঁলুকে দ্বারজিলিঙ্গ৷ আলু বলে। ইতঃপূর্কে হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় এই 

আনু যথেষ্ট পরিসাণে চাষ হইত । তথায় ইহা! বোঙ্কাইয়! বা চিন্রাপুঞ্জি "আলু নামে খ্যাত । 

এ আলু অনেক দিন রক্ষা করা ফায় না। এই জন্ ইহার চাষ কমিয়া গিয়াছে । 
সমতল ভূঙিতে প্রথম বৎসরে ১২ সপ্তাহে এই আলু পরিপক্ক 'হয়। তৎপরে মাত্র নয় 

সপ্তাহের প্রয়োজন হয়। ইহার আকুতি ডিম্বের মত) কিন্তু তদপক্ষা বৃহতৎ। চর 

মোটা ও মস্চণ। চর্দেয় বর্ণ রক্তাভাবিশিষ্ট শুভ্র / অভ্যন্তরের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভাবুক্ত 
চক্ষু গভার। 

জগদীশচন্দ্র বন্থুর বক্তৃতা 

হিন্দু বিশ্ববিষ্তালন্ন প্রতিষ্ঠা সভাস্থলে অধ্যাপক বঙ্গ তাহার বর্ততাগ্রসঙ্গে 
 পাঞ্ডাত্য আদর্শে বিশ্ববিগ্থালয় প্রতিষ্টা করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

বিশ্ববি্তালয়কে মূর্ত ও জীবনীশক্কিসম্পন্ন করিতে হইলে ভারতীয় নূতন 
 বিশববিষ্ঠালয়ের অধাাপক ও মনম্বীবর্গকে পৃথিবীর জ্ঞানভাগ্ারের সম্পত্তি বৃদ্ধি 

. ক্ষকিয। পৃথিবীদয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। বিজ্ঞান প্রাচীর বা প্রতীটীর 
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উর উপস্টি-। 

কাহারও. নিন সম্প্রতি নহে! তবে যে দেশে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে,-সেই. 
দেশের মৃত্তিকা ইথকে বিশেষ ভাবে পরিপু্ করিরাছে। পাশ্ঠত্যখণ্ডে বিজ্ঞানকে বহু 
শাখায় বিভক্ত করিবার এঁকান্তিক আগ্রের ফলে একটা বিষম বিভ্রাট সংঘটিত 
হইয়াছে । সে বিভ্রাট এই ধে, এই বিশ্বে একটা বিরাট বিজ্ঞান আছে/--অন্ার্ঠ 
শাখা-বিজ্ঞান তাহারই অন্তভূ্ক--একথ। তখাকার লোক বুঝিতে পাক্সিতেছে নু 

বিশ্বের এই বিশ্ময়কর বৈঠিত্র্যের মধো যে একটা ধিষ্লাট সাম্য ফিরিতেছে, এই সত্য 
কেবলনাত্র যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন1 করিয়া, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 

ফরিতে পারিলে, বিজ্ঞানের রাজ্যে বিশেষ সম্পদ বৃদ্ধি ফর! হইবে। উড়েক্স উপয় শক্তি 

কার্য্যসর্থন্ধে অনুন্ধ[্ন করিতে করিতে বর্তী। লক্ষ্য করিয়াছেন যে; জড়ের ও চেতনের 

মধ্যস্থিত সীমান্ত রেখাটি ক্রমশঃ অম্পষ্ট হইয়। যাইতেছে এবং জড়ও চৈতন্তের মেশামেশি 

ভাবট। ক্রমশঃ স্পষ্টতর হুইয়! পড়িতেছে। ইহা! দেখিয়া তাহার হৃদয় বিস্ময়ে বিভোর 

হইয়! গিয়াছে। আনৃশ্ত আলোকসপ্বন্ধে অনুসন্ধান বার লব্ধ তথ্য হইতে তিনি বুঝিতে 

পারিয়ছেন যে, এই বিশাল বিশ্বের দিগন্তবিসারী আলে।ক-পারাবারে মানুষ প্রায় অন্ধবৎ 

ঈগুায়নান। কিন্ত এই অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া! মানুষ বিজ্ঞানবলে যে চিস্তীর ভেলা 
রচিয়াছে,_-তাহা অবলম্বন করিয়৷ তাহারা এই অজ্ঞাত সাগর পার হইতে: সাহসী 
হইয়াছে । দৃগ্তনান আলোকের দিকে অগ্রসন্ধ হওয়৷ যায়সে আলোকের -রাঙ্য 
দর্শন-শক্তির সীমানা পারে অবস্থিত সেইরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা ধখন দেখা গেল, গে 
স-রব জগত নী-রব জগতে যাইয়া! নিমজ্জিত হইয়াছে, তখনই জন্মমৃত্যুর সম্পকিত সমস্া 
সমাধান সম্ভাবনার গতীর মধ্যে আদিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত-_সানবের জীবনের সহিত, 

মানবের জীবনী শক্তির সহিত উত্ভিদের জীবনের কোর্নরূপ সম্বন্ধ সংস্কাপনের সম্ভাবনা 

আছে কি? এই মমন্ত! কেবল স্বপ্ররাঙ্গের করন।র দ্বারা সমাধান করিবার বিষয় নহে, 

উত্তিদদিগের অ.পন আপন স্বাক্ষরযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা সমাধান করিতে তইবে, পরীক্ষণ 
ও পর্যবেক্ষণ দ্বার1 এ সাক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে । মানব জীবর্লীর সহিত উদ্ভি্ জীবনীয় 

একত্ব বা সমত্ব সমন্তার সমীধান করিতে হইবে। বক্তা অতি হুক যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়া 
সপ্রমান করিয়াছেন ঘে, উদ্ভিদের জীবনীশক্তি ও তৎসম্পফিত তারতম্য এবং জীবের জীবনী 

শক্কি ও ততসম্পর্কিত তারতম্য একই । এই অপ্রত্যাশিত আবিষফার ফলে শরীর বিস্তা, 

ভৈবজ্য-দিদ্যা ও মনো*বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিস্তৃত বরিয্প! দিয়াছে। 
পুর্ব্বে ষে সকল সমস্তার সমাধান অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা বৈজ্ঞামিক পরীক্ষামূলক 
অন্ুন্ধানের আমশে আপিয়াছে। শরীর বিজ্ঞানে জীবন ও মরণেয় লক্ষণ সত্বন্ধে 
অনুসন্ধান আরন্ধ হইয়াছে এবং জীবের স্বেচ্ছায় কাধ্যকারিস্ব সম্বন্ধে সমস্তার সমাধান 
কল্পে অনুসন্ধান চলিতেছে । চিকিৎস। বিজ্ঞানে,_-জৈব বস্তর (০:০০118৪7) উপর 
উষধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিূপ তাহার অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। একই ওঁধধ ছুই 
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'বিভি্ন ব্যজির উপর প্রযুক্ত হইলে পরস্পর বিপরীত রি প্রকাশ করে কেন, সেই 

বমন্তার সঘাধানের চেষ্টা চলিতেছে । উত্িদি দেহে স্নায়বিক ম্পন্দনের অববিফার ফঝো 

বনোবিজ্ঞানে নৃতন তথ্য সং ইযোব্িত ক্ইয়াছে। উদ্ধিদের ক্মান্ুতে আবিষ্কত কতকগুষি' 

খাত ব্যাপার হুইতে বুঝ। গিয়াছে যে, সুখ ও ছুংখ রূপ অনুভূতি কেব্বা বা শব্তি 

শয়োগের' তারতম্য অনুসারে সংঘটত হয় না,_পরস্ত প্র খ্রাধুক্ত শান্তর অন্ুভূতিবাহী 

স্বাহুমণ্ডল পুর্বে যে ভাবে অন্থরঞ্জিত থাকে, তদন্থসারেই সুখ ছঃখের অনুভূতি হয়। 

ক্ুত্িম উপায়ে এইরূপ ম্গাবমণ্ডলে একপ অন্ধ্রঞ্জনের তারতম্য করা যায়। এইরূপ আর 

ত্মনেক অনুষ্টানের সুচনা! ভারতেই হইয়াছে। উহ্ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর 

প্রভাব বিস্তৃত করিবে। এই বাপার্টি কি এক ব্যক্তিতেই নিবন্ধ থ/কিবে,_-এবং একই 

ব্যক্তির সহিত ইহার শেষ হইবে,_অথব! ভারতের এই অবদধান এব সম্ভদা মনস্বীর 

সারা পরিপুষ্ট হইয়া, বিজ্ঞানের রাজ্যে ভারতের দানের পারম্পর্য্-গৌক্ধব রন্ধা! করিবে ? 

-গ্কারুত যদি পৃথিবীর জ্ঞান্ভাগ্ারে কিছু দান করে, তাহা হইবো,-আনাদের সকলের 

আশানুরূপ ভারতের গৌরব বপ্ধিত হুইবে। হ্ত দ্বিন ভারতবাসী অগতের বুদ্ধিমান 

আ[তিদিগে্ট মধ্যে স্থানলাভ ন! করিতেছে,_ততদ্দিন অতীত গৌরবের কথা বলাই উচিত 

7৪গ্থারতের এই অধংপতন কেন হুইল, ভারতকে তাহ। অনুস্্ধান করিয়। ঝহির 

করিত ্ট হইবে,-_এবং আস্মপ্রসঙ্ ও সন্ীর্ ডিনারে ন্ হে নির্বাসিত করিত্তে 

জারির ভয়ে আড়ষ্ট হুইয়। পড়ে গিগা নক এরূপ ছিল না। ভারতের 

চীন খবির। চিন্তা সম্বন্ধে স্থাধীনতারই পক্ষপাতী ছিজেন। যে সময গোব্রি ও ক্রনোকে 

উহাদের মতামতের অন্য দ্ধ করিয়া! ফেল! হইতেছিথ, ষেই সময় আধ্যখষিগণ 

বনিয়াছ্ছেন, বেদব/ক্যও যদি সত্যেব সহিত ফষ্পর্কশূন্ত হয়,_তাহা, হইলে তাহাও 

পরিত্যাজ্য ভ্তাহার। সকল বিষয়ে অন্জ/তকারণের অন্দন্ধান কৰিতে উপদেশ দিয়। 

ধান মতে অতি-জাগতিক ব্যাপার কিছুই নাই, সবই অজ্ঞাতকারণ 

সংঘটিত হইতেছে । তাহার! জ্ঞানের প্রসার ভন্কে ভীত ছিলেন কি? কখনই না । 

রা মতে জ্ঞানই ধর্ম । উপসংহারে বস্থ মহাশয় বলেন,--এই, আশা আমাঙের 

অনুপ্রাণিত করিবে। হিন্দুর শিক্ষার এক অপূর্ব জীরনীশন্কি আছে, যাহ! কালের 

ধ্বংসিনী শাক্ততে ধংশ করিতে পারে নাই । 



গৃহস্থালী 
ঠুঞ্কঃ 

ভ্রীযোগেন্দ্রকুমার বন্ট্যোপাধ্যায় লিখিত। 

আজ কাল যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে, সকল দিক রক্ষা করিয়া টলা, 
মধাবিত্ত লোকের পক্ষে একরূপ অপস্তব হই! দীঁডড়িয়েছে। পূর্বে বোধ হয় সমার্জে 
ধধ্যবিত্ত লোকের অবস্থাই সকলরূপে স্বচ্ছল ছিল, আর তখন সকলে মনের শাস্তিত্ে 
কাট/ইতেও পারিয়াছেন। অ।জ কাল কিন্তু সেই সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়! 

দশের দঙ্গে মিলিতে মিশিতৈ হইবে) সমাজের চাল চলন বঞ্জায় রাখিতে হুইবে। 

সমাজের চাল, চলন অ্তরকম হুইক্লাছে,-_-সমাজে ফেসন প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ অর্থে 
এখন কেবল ফাক। আব কার়দ! ও কতকগুলি ফেসনৈর সমষ্টি। হাতে পয়সা নাই, ্ 

ধরে খাবার নাই কিত্তৃ, ফেঁসন মাফিক চলা চাই, এটা ধে কেবল পুরুষ্রে পক্ষে সত্য 
এমত নহে স্ত্রী সমাজে এটা বরং আরও দেশী সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে. পরব 

গৃহলক্ষীগণ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন। সংসারিক কাজ কর্থে সারাদিন অন্থিবাডি 
করিতেন। এই সকল কাজের মধ্যে, বোঁধ হয় প্রধানই ছিল, গৃহপালিত, “পঞ্র রঃ রবি 

সন্তান পালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথ্ীর সেবা, ধান্তাদি থাগ্ঠ শস্তের আহরণ, ও. সংরকষর 

ধান তাঙ্গিয়া উল তৈয়ারি করা, কলাই ভাঙ্গিয়৷ দাউল প্রস্তুত করা, রন্ধন 'পরিবেষণ 

ফরা। সাজে সকালে স্ত্রীলোকগণের এব মুহূর্ত কর্থের বিরাম থাকিত না। মধাহে বা 

বৈকালে বা অগ্ত অবসর সময় সংসারিক, গৃহ্স্থ(লীর কত খুটিনাটি কাঁজ কর্পিতে হইত 

তাহার গণন! হয় না,--জিনিষ পত্রের ধোঁজ লওয়া, যেখানে যিটি থাকিবে রাখিয়া “দেওয়া, 
মশারী খান! ছি'ড়ে গেছে তাহাতে একটা তালি দেওয়া, বালিশটার ওয়ার্ড নাই উহার 

ওয়াড় দেলাই করা, ছেলে মেয়ের জন্ত কাথ। সেলাই কর! ইত্য।দি কত কাজই গৃহলক্ষী- 

গণ করিতেন, কত হিসাব দিব। আজকাল, নানা ফেসনের বিলাতি সজনী উঠিয়াছে; 

আমর! বাবু হইয়াছি, গৃহলক্ত্ীগণ বিলাসিনী হইয়াছেন, এ্রখন আর তাই গৃহজঙ্মীগণ কা রি 

সেলাই করেন না, আর ক্রিতেও চাহেন না । পাচকে রন্ধন করিতেছে, চাকরে সমুদয় 
কাজ করিতেছে, তবু তাহার! অবদর পন না, মূল্যবান সময়, ঘুমে ও বাজে গল্প গুজবৈই 

কাটাইয়। দেন, যেই সময়ে নাকি সামন্ত, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে সংসারের অনেক 
উপকার হয়, এই দুর্দিনে, ভ্রাতা, পিতা, স্বামী প্রভৃতির অনেক পয়স! ইচ্ছ! করিলেই 

ধাঁচাইতে পারেন কিন্ত আমাদের শিক্ষার এতই বিপধ্যয় ঘটিগ্লাছে যে, এত কষ্টে সংসার 

চালাইভেছি, তবু চিন্তা করিন! ব! চেষ্টা করি না যাহাতে সংসারের ছু পয়সা বাচিতে পারে 
ভাহার কেমন করে ব্যবস্থা করিব। 



৩২৮... ক্কবক-ফান্তন, ১৩২২ (১৬পখগড। 
শা্পিসপিপাস্পিপসপিিস্ি সা পীসিবা্ািপা সিটি ৬৯০৯ পি সপ পা পি পাশাপাশি পাপা পাপা পাতাল 

আজ আমি যাহা বলিব তাহা অতি সহজ সাধ্য কাঁজ, যাহা লাকি, আমাদের গৃহের 

ফুললক্দীগণ অনান্বাসেই শিখিতে পারেন) আর উহ শিক্ষা করিলে তাঁহারা তাহাদের 

পিতা ত্রাত। স্বামী পুত্র প্রভৃতি আস্মীরগণের অনেক বৃথা অর্থবায় বাচাইতেও পারেন। 
এই বিষয়টা অন্ত কিছুই নহে, সহজ কাব্--আমাদের নিত্য ব্যবহাধ্য জামা কাপড় 
সেলাই বর! 

আমর! অধিক মারার জাম! কাপড় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি এবং তাহাতে 
আমাদের 'অতি মাঙআয় বায় ছয়। অনেকদিন হইতে আমার মনে হইতেছিল, কিরূপে 

আমর! সংসারের একট। খড় খরচ কমাইতে পারি, তাহার কেন ব্যবস্থা করা যাইন্তে 

পারে কিনা? এতদিনের পর ভাঁমি এই উপসংহারে পৌছিয়াছি যে, যদি আমাদের 

গৃহলক্ষ্মীগণ, আমাদের, কার্ষে;র কিছু সাঁহার্য্য করেন (যাহাতে কতক্খুল! বৃথা খরচের 
হাত হইস্কে নিজ পরিশ্রম দ্বারা আমাদিগকে বঝচ।ইতে পারেন এইরূপ হয়) তবে 
“আমাদের অনেক ব্যর বাহুল্য কমিয়া বাইতে পারে । আজ কালগ্ষার খরচের মধ্যে 

"পোষাক, একট! সর্ব গ্রধান। থাওয়! অপেক্ষা পোষাকে অধিক খ্বর5 হয় বলিলে ভূল 

মুরাদিয়া*এমম সামান্ত জামার গন্য, দরজির নিকট যাই যাহ! নাকি সামান্য 
িকিটা ১০১২ বৎসরের বালিকায় তৈয়ার করিতে পারেঃ ফেমন, বাঁজিসের 

রি পর্দা “মশারী, ছেলেদের সর্করকম আটপৌবে জামা, মেক্্দর সেমিজ | এই 
লধলীীনেষ বৌ হয় প্রতি পরিবারেই মেয়েদিগকে সানাগ্ঠ শিক্ষণ দ্বিলেই নিজেরা! উহা 
রা (স্বারিতে পারেন। ভেবে দেখুন এই সমুদয় স'মান্য সামান্স জিনিষের জন্ত, পতি 

ভদ্র পরিঝারেম,বৃৎসরিক কত টাকা দরজির দেন! সিটাইতে হয়। 

যাহাতে এই সমু নিত বাবহার্ঘ) জিনিষপ্ুবা, অতি সামান্ত লেখা পড়! জানিলেও 
বই দদ্থি একটু চেষ্টা € অভ্যাস করিলে শিখিতে গারেন তাহার জন, যতদুর আমার 

টনলাই শিক্ষা প্রথম ভাগ নামে একখানা বই লিখিয়াছি । উহা! সাধ্যমত সরল 

ভাবাতেইব্খিতে চেষ্টা করেছি, ইহার বিষয়গুক। ধারা বাহিক রূপে শিক্ষা করিলে 
বাহ সমুদয় 'আবগ্ুফীয় জামা! কাপড় চ্বোই শিক্ষা একরূপ সঞ্গুর্ণ না হউক 

[টা শিক্ষা করিবার অশা কর! ফাইতে পারে। এই সম্থন্ধে প্রবন্ধাফি, সময়মত 
বঁও বাহির করিবার ইচ্ছ। রহিল, স্থানাভাব বশত২ এইবার ইং হইতে অধীক 

ঃ টুর হইতে পািলাম ন।। | 

. আপনাদের মধ্যে যে কেহ সেলাই সন্ধদ্ধে ফেকোন প্রশ্ন, আম।নুক নিজ্ঞাসা করিতে 
পরেন উহ! আমি আমার সাধ্যমত উত্তর দ্দিতে ক্রটী করিব না) মধ্যব্িতত সমাঞ্জে 

ইহার খুব বিস্তার হউক ইহাই আমার আন্তরীক অভিপ্রায় । 
ক্ছাযার ঠিকান-_ শ্রীযোগেন্্রকুমার বন্দেযাপাধ্য।র, ১৬২নং বহুবাজার ইট, কবিস্বাতা। 

স্পুপতচচেহাতেস্শস্ 



১১শ স্যা।] সাময়িক কৃষি-সংবা ৩২৯, 
. লী পাত সত পাত পি, পিসি সি পাটি পদ 
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বাঙলায় কৃষি শিক্ষা _বাঙলাদেশে কোন কৃষি কলেজ নাই। "এই কেন 
বাঙলায় ছাত্রগণকে বাধ্য হইয়া! উচ্চ কৃষি-শিক্ষা লাভার্থ সাবর কৃষি কলেজে যাইতে হয়। 
সাবর কলেজের অধ্যক্ষের বিবরণীতে প্রকাশ যে বিগত বর্ষে মার্চ মাসে যে পরীক্ষা হয়৷ 

গিয়াছে তাহাতে পাঁচটি ছাত্রের মধ্যে ৪টি ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । তন্মধ্যে 
একজন বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে, হুইজন বিহার ও উড়িষ্য! কৃষি-বিভাগে কন্দ পাইয়াছে। 

বর্তমান বর্ষে এই প্রদেশের ৮ জন ছাত্র উক্ত কষি কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ 

করিয়ছে। 
১৯১৪ সালে একটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র পুষাতে কৃষি বিগ্বা৷ লাভার্থ প্রবেশ করিয়াছিল। 

সেই ছাত্র ছুই বৎসরকাল স্কষি ও ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ব শিক্ষা করিরা৷ এক্ষণে এ 
রি করিতেছে । পুষাতে সম্প্রতি মাসিক ৩০২ ত্রিশ টাকা হররগ গর 

করিতে পারিবে। এখনও পর্যন্ত এই তি লভার্থ রা ছা ভুটে নাই। ্ পথ 

প্রাইমারি স্কুলে কৃষিতত্ব ও উদ্ভিদ তত্বের যৎকিঞ্চিৎ সাক্ষাত সম্বন্ধে গত দস 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা! হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা দানাথ উপযুক্ত শিক্ষরক্গীি 
এতসম্বন্ধীয় যে সমস্ত দ্রব্যাদ্দির প্রয়োজন তাহার অভাব লক্ষিত হইয়া. 
সম্মিলনীতে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত এই বিষয্েরসআলোচন 
ঢাকা! ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকগণ কষিতব সম্বন্ধে কিছু কিছু পিক্ষা পাইতেছেনু 

কলিন্পঙে হ্ুল সংলগ্ন দুইটি উদ্ান আছে। একটি উদ্ভানে রি 
ছাত্রগণ বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন করে। অপর উদ্চানে অপেক্ষাককত বয়স্ক ছাট 
ও উত্ভিদতত্বের স্কুল তইতে নুম্করতত্বগুলি ক্রমশঃ আলোচন করিতে শিক্ষা করে। ই 

গভমেনট ক্ষিক্ষে্ সমূহে শিক্ষানবিশ লওয়া হইতেছে। বুবকবৃন্দ এখানে পর শর 
হাতিয়ারে কাজ করিবার অবস্“পাইতেছে। এই শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকের এ র্ । ্  রর 

কৃষি প্রদর্শকের ( 48110851578] 09101075568607 ) কার্ষ্যে নিযুক্ত হইতে পু 

সকলে কৃষিপ্রদর্শক হইতে না! পারিলেও এবং সকলের ভাগ্যে সরকারী চাকুরি না স্টলে 
তাহার! স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে পারে ব| বে-সরকারী কন্মে নিযুক্ত হইতে পাব্রে এবং 
যে কোন উপায়ে দেশের ক্ৃষিকর্মে লিপ্ত হইয়। ক্ৃষিজ্ঞানের স্বার্থকত! সম্পাদন করিতে 

পারে। 

তি 



৬৩ [ও কষক-_ ফাল্গুন, ১৩২২. 1 ৯৬শ খড। 
লস্ট পাস ক বিল ডি 

টিটি বজান্ধিতে 225: জাস্টিন - পা, তি "০টি নতি বিলি ক, ০ পীপাাভিপাসাসপাপা্পীপাশ 

বর্ধমান ক্ষেত্রে আলু__বিগতবর্ষে আলু চাষের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে হে 
ইটালিয়ান জাতীয় আলু হইতে এক একরে ১৮৬ মণ আলু উৎপন্ন হইতে পারে কিন্ত 

নৈনিতাঁলের ফলন একরে ৬* মণ মাত্র । ভারতীয় ক্ৃষি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে 

নৈিতাল, জীমড়াঝণটি ব! কানপুরী, বোাই এই কয় জাতীয় আলুর চাষ কর! হই 

ছিল। দ্বার্দিলিউ আলুর নামই বোম্বাই আলু। কানপুরী আলুর ফলনই সর্বাপেক্ষা! 

অধিক দীড়াইয়াছে । ফসলের পরিমাণ নিয়ান্ুরূপ-- 

কানপুরী ৮১ মণ প্রতি বিঘা 

দার্জিলিং ৬৫ ,», ১, 

নৈনিতাল ৪৫| ০১. », 

ছে মধ্যে হুগলী জেলাই আলু চাষের প্রধান কেন্দ্র ঝলিতে হছইবে। এখানে 

লু. চাহ অধিক। এখানে যদি ফলন খুব কম হয় তবে বিঘায় ৬০ মণের 

[ রর টু এ কত নি সাধারণতঃ বিঘায় ৮০1৮৫ মণ হইয়! থাকে ॥ ভারতীয় কৃষি- 

মি চুক রামচন্দ্র পাল বর্তমানু,রর্ষে এক বিজ! জমিতে ৮৩ মণ 

ব্কুরিতে পারিয়াছেন। বিঘায় তিনি ১০ মণ নর খৈল খরচ 

চিত শি রঃ পরিমাণ গোটা ৫ মণ এবং কাট। ২॥০ মণ পরিমাণ মত 
৯ পি . ক চি 

৫ সং 
 কালনা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীরা বিঘ! প্রতি ২৫ মণ হিসাবে শরিষার থৈল , 

হ রি তাহারা দেগী ও কানপুরী আলু বিঘা প্রতি ১*০ মণের অধিক ফলাইতে 

াল্ধু। - হর ও বর্ধমানের কতকাংশে আলুর ফলন যেমন হয় বাঙলায় কোথায়ও 

তে প হয় না। 

চপ 

. সস্টীকা ক্ষেত্রে আউস ধানের ফলন-__আউদ ধানের বীজ বাছাই করিয়া, 

বাসর. হইয়াছিল। বীজধান লবনজলে ফেলিয়া নিমজ্জিত ভারি বীজ লইঙ্! াঁষ 

কর! হয়। একর প্রতি এক মণ ও অর্ধমণ বীজ বপন. কর! হয়, ফলন যথাক্রমে ১৮॥০ 

নাড়ে আঠার মণ 9 ১৩1২ তের মণ বার সের। 

(2রউি নেতা রতিভাতি 



িশাস্পি সাস্টিপাি » সিল রর টি 
পর জনি রতি তল স্ পা জপসটিটাকখিততীত্তরী পনর রত শী পিট, লা সরি পরত সি, এ এ লি অর্পাচ শা 

৯৯শ সংখ্যা। ] সাময়িক কৃষি-সংবাদ | ৩৩১, 
সপ শপ সর উল পিসী স্প পপর তক পিপি, 

বর্ধমান ইল্দশালী ধান-_জদামন, ধানের পরীক্ষায় ইন্রশালী ধানের ফলন ৰ 
অধিক বলিগ্না-স্থির হুইয়াছে। বিগত বর্ষে আবহাওয়া তাদৃশ অনুকূল না থাকিলেও একর 

প্রতি ১৩০ সোয়। তের মণ হইয়াছে । এতদঞ্চলে নাগরার ফলন সর্বাঁপেক্ষ। অধিক হয়| 

নাগর। মোটা ধান, ইহার ফলন এই বৎসর ১১॥০ সাড়ে এগার মণের অধিক্ল হয় ন্বাই | 

বাদসাভোগ, সমৃদ্রবালি, বাকতুলসীর ফলন আলোচ্য বর্ষে অত্যন্ত কম। শেষ শেষ 
: সময়ে বৃষ্টি অভাব বশতঃ এই সকল ধান ভাল ফুলে নাই। ঢাকাতেও ইন্দ্রশালী ধাহ্ের 

চাঁষ হইয়াছে । তথাঁও ইহা! ফলনে সর্ববাপেক্ষ। অধিক দীড়াইয়াছে। 

২৪ পরগণার বারুইপুর, মগরা, ডায়মও হারবার প্রন্থতি অঞ্চলে পানা, সিলেট, 
বাকতুলসী, হরিময়ী ধানের চাষই অধিক । দাউদখানির চাষও অল্প বিস্তর আছে। 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি অগ্সন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছে যে বর্তমান বর্ষে ধানগুলির গড়ফলন 

নিষ্ললিখিতরূপ-_ 

পাটনাই ) 

সিলেট, $ 

হরিময়ী ৬০ ১, 9, 

বাকতুলসী € ১, ১, 

দাউদখানি 81০», ১, 

৮ মণ প্রতি বিঘ! 

ভারতীয় কবি-দনিতিয নির্দেশমত এতদঞ্চলের চাবীর! রর জমিতে ৪২ টি মণ. 

হিলাবে টিভি খৈল ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছে। রা 

পারিরাছে। অস্তচঃ মারার ঝুঁড়ির ২০ তি গোময় বিঘা প্রতি গ্রাদান শু ্ 

তাদৃশ ফল হয় না। | 

বর্তমান ক্ষেত্রে পাট-__এখানে দেশী পাটই ভ!ল জন্মিয়াছে। ফলন/-* 

দেশা (00:011005 011607105 )--১৩ মণ প্রতি একর 

পুবে পাট (0. 08199018118 )--১৪ মণ ৭, 



৩৩২ ককৃষক-ফাল্তন, ১৩২২ ১1 ১৬শ খণ্ড । 
৩৯০ পস্মিলীশ সপ্রপিতরি? ৬ পিরিত | কা? পিসি হন ৮৩:21 

পন পপি এ 

বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ ূ র্ধবলে পলিগড়া জমিতে পাটের: ফলন জারি হইকস. থাকে, তথায়, 

ফলন, বিঘায় সাধারণতঃ ৬।৭ মন একরে ১৮২০ মণ। 'অন্ুকুল অবস্থায় বিঘায় ১০ মণ, 

একরে ৩* মণ পর্যান্ত ফলন দীড়াধ। 

বিহার এবং উড়িষ্যায় পাটের আবাদ, ১৯১৫-__বিহাঁর এবং উড়িখ্যা 

প্রদেশে মোট ১৮৮,১০* একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এই প্রদেশের পুূ্ণযা 

জেলাতেই বেশী পাটের আবাদ হয়। বর্তমান বর্ষে গত বৎসর অপেক্ষা ১২২,৩৯০ একর 

কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে অর্থাৎ মোট ১৫৮,৮৩০ একর জমিতে পাটের 

আবাদ হইয়াছে । গত বদর হইতে মুরোপ মহাদেশের ভয়ঙ্কর বুদ্ধের জন্ত পাটের 

জানত নরম কার টান এরূপ কম চাষ হইয়াছে । নিয়ে বিগত ৫ বৎসরের পাটের 

১৫৮) ১০* একর 

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে পূর্বব চারি বৎসরে ক্রমাদয়ে পাট চাষের কিরূপ উন্নতি 
বৃদ্ধি পাইতেছিল । গত বৎসর হইতে যুদ্ধ বাধিয়! পাটের পরিমাণ অত্যন্ত কমি! 

ছে এবং বাজারও 'অত্যন্ত নরম আছে । ঠ 

'কৃষিদর্শন ।-__সাইরেন্দেষ্টার কলেজের পরীক্ষো্তীর্দ কৃষিতত্ববিদ, বঙ্গবাসী 

কলেজের প্রিন্দিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি, বন্দু এম, এ, প্রণীত । কূষক. অফিস। 



১১শ সং খ্যা | জল ন সেচনের সরকারী ব্যবস্থা | ৩৩৩. 
গলি লাস্ট সজ্জা কপি তি 7 পি রী নত ০৪ ৯5 ভা শা সিভীতি পিসি পপি ভাটি ১৩ লা, এটি ভিপি উিরিিত। ভন ৩ সিএ লী ৭ দুল শা প্র ১26 লিউ তত তে ভীত লী ০৩১ ৩৯০ জী জি চি পরী শত পিপি 

ফাল্ভুন, ১৩২২ সাল। 

জল সেচনের সরকারী ব্যবস্থা 
2 করবার 

উত্তম বীজ, সার ও মুত্তিকার স্তায় জলও কৃষিকার্য্যের জন্য একাস্ত, জার 

সকলেই জানেন। অধিকাংশ স্থলেই জলের জন্য কৃষককে বৃষ্টির উপর রত কি 
কিন্তু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বশতঃ চিরকালই কৃষিকার্য্ের ক্ষতি হইয়! খাকে 1: বা 
এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই যাহাতে স্বল্লাধিক বারিপাতের সম্ভাবন! পর্ব ন্ 7 
বলিতে পারা যায় এবং তন্থারা কৃষক উপরূত হয়। পক্ষান্তরে গ্ক্ল ভীত ও 

দেশেই 'দৈবের উপর 'অধিক পরিমাণে নির্ভর না করিয়া কৃষিকাধ্যের জট 'আরহ্কীট় জল 
সঞ্চয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । এতদ্েেশেও বত পুরাকাল হইতে খাল বিল 

পুকুর খনন প্রতৃতি কার্ধা পুণালাভের প্ররুষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া, 

আসিতেছে । 

বর্তমান সময়ে রৃষিকার্যের জন্য কূপ, তড়াগ, খাঁল প্রভৃতি গ্রাতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক: 

পানীয় জলের জন্তই জলাশয়ের অভাব প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যাস্র |: 

নৃতন জলাশয় ত হইতেছেই না বরং যে সমুদয় পুরাতন জলাশয় ছিল তাহাও বহুদিনের 
উপেক্ষায় ও অযত্নে আজকাল কেবল ম্যালেরিয়া বীজ বহনকারী মশকের জন্মক্ষেত্র হইয়া 

দাড়াইতেছে। বস্ততঃ প্রাণী ও উদ্ভিদের উভয়েরই জীবন ধারণের জন্। পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ 
পরিষণার জল যে কত আবশ্ঠক তাহা আমাদের দেশবাসীগণের মধ্য অনেকে ই বুঝেন 

না অথবা বুঝিলেও সমবেত চেষ্টায় তাহার প্রতিকারের উপায় করেন নাঁ। এরূপ 
অবস্থায় আমাদের একমাত্র ভরসাম্থল সদাশয় গবর্ণমেন্ট । লোকজনের ও কৃষিকার্যের 
সুবিধার জন্ত গবর্ণমেপ্ট জলপথ ও জলাশয়ার্দির কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাই 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 



৩৩৪ ... কৃষক-ফান্তন, ১৩২২: [১৬শখগ। 
০৬ পাস্তা সস শাসিত সর অপি তল "পিতা পিল আপর্শিত লিও শি আপা আঙ্ি ৩৩ সর্ট সপ ১ ০ এপ১পিসাপপপশপাশাপ

প 

জল সেচনের নর উপযোগী ূর্কার্ধ্য সমূহকে তিনটি প্রধান প্রণালীতে বিভক্ত করিতে 

পারা যায় ;--১। উত্তোলন (কুপ) ২। সঞ্চয় (পুষ্করিণী, দিখী পপ্রভৃতি) এবং ৩। নদী 

( খাল গ্রন্তি) প্রণালী । ভারতের মোট কৃত্রিম উপায়ে জল সিঞ্চিত আবাদী অমির 

শতঞ্ধরা ২৫ ভাগ কুগের জলে চাষ হয়। খালের জলে চাষের জমির ইহার দ্বিগুণ 

অপেক্ষা কিছু কম এবং পুকুরের জলে চাঁধের জমি ইহার অদ্ধেক অপেক্ষা কিছু বেশী। 

স্তরাং জল সেচনের হিসাবে খালই সর্বপ্রধান, তৎপরে কুপ এবং তৎপরে পুকুর। 

বলা বাহুল্য যে অধিকাংশ কৃপ এবং ছোট ও মাঝারি পুকুর বে-সরকারী সম্পত্তি, সুতরাং 

তৎসমুদয় হইতে যে কি পদ্ষিমাণ জমি আবাদের জল পাওয়া যায় তাহা ৰল! যায় না। 

বড় বড় দিখী প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের খাস না হইলেও অনেক স্থলে তাহাদের তত্বাবধারণে 

থাকে। খালসমূহ অবশ্ত খাস সরকারী । এই শেষে।ক্ত” দুই প্রকার জলাশয় 

হইতে কত জমি জল পাইয়া থাকে তাহার অঙ্ক গবর্ণমেপ্টের বিবরণীতে প্রকাশিত 

হয়। 

সি পবিস 

এর বুল আবশ্ক ষে, সকল সরকারী খাল হইতেই আবাদের জল পাওয়া যায় 

০, অনেক খাল আছে যাহ! কেবল লৌকাদি যাঁতীরাল্জুতর জন্যই প্রস্তত হইয়াছে 

পা টক্কতকগুলি খালের উদ্দেশ্ত কেবল জল নিকাশ অঞ্থবা জল সরৰরাহ। এই 

: সখ লই ক্কষকের পক্ষে বিশেষ উপকারী । সরকারী হিসাৰে পর়ঃপ্রণালী সমূহকে বৃহৎ 

ও সী ছইটি শ্রেনীভুক্ত করা হইয়া থাকে । বৃহৎ পর্ঃপ্রণালী আবার ছুই প্রকারের 

১ম উৎর্গীদক অর্থাৎ যে সমুদয় লাভের আশীর প্রস্তুত হইয়াছে এবং ২য় রক্ষক অর্থাৎ 

: ৃত্িক্ষা্রির ঈর্মর লোকজনের জীবিকা নির্বাহের সংস্থানেষ জন্য যে সমুদয়ের প্রতিষ্ঠা 

হইননাছে এবং যাহা হইতে স।ক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা আপাততঃ কোন লাভের আশা নাই। 

দ্র প্ঃপ্রণালীসমূহ তিন শ্রেণীভুক্ত, কিন্ত ইহাদের শ্রেণীবিভাগ মূলতঃ উহাদের হিসাব 

নিকাশ লইয়। ; সুতরাং বর্তমানস্থলে উল্লেখ অনাবশ্তক। 

॥ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার পরঃপ্রণালী হইতেই কৃষিক্ষেত্রের জল দেওয়ার ব্যবস্থ। 

হইয়। থাকে । বিগত বর্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদ্দেশে কি পরিমাণ জমি এই সমুদয় দ্বার 

_ উপরুত হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পরা যাইবে। 

প্রদেশের নাম | জগির পরিম।ণ, একর হিসাব 

১। বর্গ 
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ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বে পঞ্জাৰ প্রদেশেই কৃত্তিম উপারে জল 

পিঞ্চিত জমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা আঁধক। বন্ততঃ মরুসদৃশ মধ্য পঞ্জাব এই সমুদয় 
খালেয় সাহ[য্যে আজকাল ভারতের অন্ততম শশ্তক্ষেত্র হইয়! দীড়!ইতেছে। এক চেনাব 

( চন্দ্রভাগ! ) খালই ২* লক্ষ একার জমিতে জল প্রদান করে; এতত্ডিন্ন আরও বড় বড় 

খাল রহিয়াছে । পাঞ্জাবের পরেই মান্দ্রীজ। মান্রাজে জল সেচনের খাল ভিন্ন প্রায় 

অন্যুন ৩০ হাজার বড় বড় পুকুর আছে। এগুলির তন্বাবধান গবর্ণমেপ্টই করিয়! 
থাকেন। ঝুক্ত প্রদেশে ও উত্তর 'ও নিষ্নগন্পার খাল এবং পুর্ব যমুনার খাপ. যথেই 
পরিমাণ জমি আবাদের সহায়তা করিয়া থাকে । বোম্বাই প্রদেশেও জল সিকিতৃমিঃ মরি. 
পরিমাণ কম নহে। ভারতের বড় বড় প্রদেশসনুহের মধ্যে কেবল একমাত্র ব৷ দঁশেই 

কৃত্তিম উপায়ে জল সিঞ্চিত জমির মাত্রা অতি সামান্ত দেখিতে পাওয়া যাল়। অন্ঠদিক টু 
হইতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যার যে বঙ্গদেশে জলকরের মাত্রা" খুব কম। 
একর প্রতি ছুই টাকা মাত্র। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে জলকর ৩২ ১ মান্দরাজ, যুক্ত 
প্রদেশ, ব্রহ্ম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ৪২7 পঞ্জাবে ৫২ এবং বেলুচিস্থানে ১*২। অবন্ত 
জলকরের মাত্র! পয়োপ্রণালী প্রস্তুতের ও উহা তত্বাবধানের খরচের উপর নির্ভর 

করে। বঙ্গদেশে মৃত্তিকা ও তদভ্যস্তরে জল সংস্থানের হিনাবে খরচ কম 

হইবারই কথা। 

১৯১২-১৩ সাল পধ্যন্ত এই সমুদয় পয়ো প্রণালীতে গবণমেণ্টের ৬৫ কোটি টাকা! মুলধন 
ব্যয় হইয়াছে. এবং উক্তখালে মোট আয়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাক1। স্থতরাং 

লাভের মাত্র। শতকর! ৭ টাকারও আধিক। ২০ বৎসর পূর্বে এই কার্যে গবর্ণমেপ্ট 

৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আয় কপ্রিয়াছিলেন, অর্থাৎ গড়ে 

প্রাফ্ঃশতকর! ৪॥* টাকা! হিসাবে হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে ষে পন্মঃ- 
প্রণালী প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর লাভের মাত্র! 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । ১৩১২-১৩ সালে মোটে ১ কোটি ৪১ ণগ্ একর জমি পয়ো- 
প্রণালী সমূদয় হইতে জল প্রাপ্ত হুইয়াছিল। ভারতের মোট আবাদী জমির তুলনার 
ইহা! সামান্ত মাত্র । 

৩ দলিত ০ সপ উ্লি সা ভিত আগা সি 
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' বদেশের বিষয় বিশেষরূপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে অপরাপর প্রদেশের স্ায় 

এতদ্দেশে কৃত্রিম জল মেচনের তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এইরূপ উক্তি প্রধানতঃ, 

পূর্ববঙ্গ ও নিম্ন বঙ্গের কতিপয় স্থানের পক্ষে প্রযুয্য। অবশিষ্ট পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের 

কত জঙ্গি ষে উপযুক্ত পরিমাণ জলাঁভাবে অনাবাদী পড়িয়া থাকে এবং কৃত পরিমাণ 

প্রমির ফসল ষে সময়োপযুক্ত বারিপাতের অভাবে নষ্ট হইয়া! যাঁর তাহার সঠিক হিসাব 

লীওয়৷ যায় না। কিন্তু এরূপ জমির পরিমাণ যে যথেষ্ট তাহ! দকল কৃষি বিশেষজ্ঞই 

স্বীকার করিবেন। সরকারী ব! বেমরকারী সভা সমিতিতে বহুকাল হইতে এই বিষয়ের 

আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া আপিতেছে, কিন্ত এ পর্যয্ত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে 

সম্যক মনোযোগ আক্ষ্ট হয় নাই। রেলপথের বিস্তারে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহার 

সামান্ত অংশও যদি পয়োপ্রণালী প্রস্ততে ও পুরাতন খাল বিল পুষ্কণী প্রভৃতির সংস্কারে 

ব্যয় হইত তাহ হইলে দেশীয় জনসাধারণের যে কত উপকার হইত তাহ! গবর্ণমেণ্ট 

সময়ে সময়ে দেখিরাও দেখিতে চান না । 

" অতিবুষ্টি ও অনাবৃষ্টি__উভয়ের দ্বারাই কৃষিকার্যের অপকার হইয়া থাকে। অথচ 

বেজ্ঞানিক 'হিলাবে ভাবিতে গেলে একটি আর একটির প্রতিকার । অতি বৃষ্টির জল যদি 

সং ৰা তে পার। যায় তাহা হইলে অনাবৃষ্টির জন্ত ক্ষতির আঁশঙ্ক। থাকে না। যে 

সয় সুসত্যদেশে বারি পাতের একট। কিছু স্থির নিয়ম নাই সে সমুদয় দেশে বড় বড় 

পায়োপ্রণানী, অথবা জলাশয় করিয়। বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা! হইয়াছে । তাহাতে 

রর কষকগণকে একবারে দৈবমুখাপেক্ষী হইয়৷ থ।কিতে হয় না। মিশরে, সোমাপোটেমিয়ায়। 

. গঞ্জাবে এই প্রকার পঞ্জোপ্রণালা যে কত লোকের অন্ন সংস্থান করির৷ দিতেছে তাহ 

“বলা যায় না। সুতরাং ইহ। অর্তীব দুঃখের বিষয় এইরূপ কাধ্যের অতি শ্রান্র বিস্তার 

হইতেছে না। এক হিসাবে ক্লঁষির উন্নতির চেষ্টা অপেক্ষা জল সেচনের ব্যবস্থা অধিক 

গুরুতর ও আবশ্তকীয় কাধ্য। কারণ জল ন! হইলে উৎকৃষ্ট বীজ, উন্নত প্রণানীর চাষ, 

উত্তম ক্কৃষি যন্ত্র এবং উর্ব্ররতা। উৎপাদক সার সকলই বিফল হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় 

কির উন্নতির চেষ্টার সহিত জল সেচনের প্রণালীর প্রস।রও একান্ত প্রয়োজনীয় । 

- “কিন্ত এস্থলে বল। আবশ্যক যে কেবল গবর্ণমে্টের উপর নির্ভর করিয়া! থাকিলে গল 

সেনের কখনই পধ্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা হইবে না। থাহার! পল্গীগ্রান প্রভৃতির স্বাস্থ 

বিধানের জন্ত আঞ্কাল বন জঙ্গল পরিষারের ও পুঞ্করিণী প্রভৃতির সংস্কারের মনোযোগ 

প্রদান করিতেছেন. তাহাদের ইহাও জান! আবগ্তক যে শুধু, পানীয় জলের এত্ত নয়, 

চাষের জলের জন্তও জলাশয়ের ব্যবস্থা হওয়। আবশ্তক। কারণ কৃষকের কোন লাভের 

সম্ভাবন। না| থাকিলে সে জলাশয় সংরক্ষণে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিবেন এবং 

কৃষকের সাহানগুতি না৷ থাকিলেও গ্রামে কোন অনুষ্ঠান সফল হওয়। সম্ভবপর নছে। 

অধিকত জলাশয় প্রতিষ্টা! করিতে হইলে ঝড় জলাশয় প্রতিষ্টা করাই উত্তম এবং ঘাঁদ 
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কুষকমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় এইন্ধপ অলাশর প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে, খরচ যে কম 

হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অবপ্ত 'সকল স্থানে যে কৃষিকার্যের জন্ঠ জলাশয় 
আবশ্তক হইবে তাহ৷ আমারা বলিতে চাই না, কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে ষে অনেক 
স্থলেই এরূপ জলাশয়ের বিশেষ অভাব রহিয়াছে তাহা বল! বাহুল্য মাত্র । 

পত্রাি 
১৯১77 

রঙপুর কৃষি-সমিতি-__ 
শ্রীআশগুতোধ মজুমদার সম্পাদক বঙ্গপুরকৃষি সম্িতি__বিগত 

২৫শে জানুয়ারী রংপুর কৃষি-সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় ডেয়ারী ফারমে একবুহতী সভার 
অধিবেশন হয়। যে সমস্ত কৃষক কৃষিবিভাগের উপদেশামুসারে উন্নত প্রণালীতে. 

চাষবাদ করিতেছে তাহাদিগকে উৎসাহ দানাথ এই সমিতি ছার! পুরস্কার বিতরণ 

করা হয়। মিরা, 
রাজসাহি বিভাগের কমিশনার সাহেব বাঁহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ কুরেন। 

এই সভায় সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করিয়াছিলেম। স্থানীয় 
জমীদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী কষি-সম্প্রদ্ধায় ও সরকারী গণ্যমান্য 

কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত হইয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

এইসঙ্গে একটা ছোটখাট কৃষি-প্রদর্শনী খোল! হইয়াছিল উহাতে কৃষিজাত দ্রব্য, 
উন্নত কৃষি যন্ত্রাদি, নানাপ্রকার নির্বাচিত বীজাদি, ননাগ্রকার ইক্ষু ও গো খাগ্ভ এবং 

ডেয়ারী ফারমের উৎকৃষ্ট গোবৎসাদি দেখান হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি মিঃ জে, 

* এন্ গুপ্ত কালেক্টর সাহেব বাহাছুর সমীতির কাধ্যবিবরণী পাঠকালে স্ুন্দররূপে বুঝাইয়৷ 
দেন যে নির্বাচিত বীজ, সার ও যগ্ত্রাদি দ্বার] অধিক পরিমাণে ফল লাভ কর। যাইতে 

পারে। 

অতঃপর বঙ্গীয় সিকি কৃষি বিভাগের ডাইরেকটার মিঃ জেঃ আর ব্রেকউড 

মহ্েদয় এক সার গর্ভ বক্তৃতা ঘাঁর। ও এক বিস্তৃত হিসাব সাহার্য্ে বুঝাইক়্া। দিলেন যে, 
৯২, 
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উন্নত জাতীয় ও বাছা ধান ও উৎকষ্ট পাটের বীজ ব্যবহারে এই জিলায়, এককোটী টাক! 

আর বৃদ্ধি হইতে পারে । 

তৎপর কমিশনার সাহেব ১৬জন কৃষককে পুরুষ্কার বিতরণ করেন) কঁষকগণ পুরুধার 

'্বরূপ কৃষি যন্ত্র ও বীজাদি পাইয়াছে। 

জমিদার শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী কাব্য .ব্যকারণতীর্থ মহাশয় সভায় পঠিত 

সমিতির কায বিবরণী ও ব্ল।কউড সাহেবের বক্তৃতার সারমর্ম বাঙ্গালা ভাষায় অতিন্ন্্র 

রূপে সকলকে বুঝাইয়। দেন। সর্বশেষে স্থানীয় লদ্ধ প্রতিষ্ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু 

রঙ্জনীকাস্ত ভট্ট্যাচাধ্য, বি, এল, মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তাহার পর 

সভান্তঙ্গ হয়। 

এই উপলক্ষে ডেয়ারী ফারম সুচারুরূপে সাজান হইয়াছিল। ফারমের প্রবেশ দ্বার 

 প্লান্ত ও জইর শীর্ষ, কফি ও তামাকের পাতা এবং ইচ্ষুর দ্বারা সজ্জিত করা হইগ্লাছিন। 

প্রবেশ দ্বার হইতে সভাপ্রাঙ্গন পর্যন্ত রাস্তায় উভয় পার্থে ইচ্ষু দ্বারা সুশোভিত 

কর| হয়). . 

মিঃ যবে: এন্ চক্রবর্তী ও তাহার সহকর্্ীগণের প্কান্তিক চেষ্টার ও উদ্ভোগে সভার 

কার্ধাদি চারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে । কৃষি সমিতি তাহাদিগক্চে এই জন্য ধন্বাদ 

ভ্ঞাপন্গ করিতেছে। 

.. অন্তবতঃ রঙ্গপুরের পুর্বে বাঙ্গালার অন্যকোথাও এইরূপ কৃষি সমিতীর আয়োজন হয় 

 লাই। স্থানীয় কৃষকগণ এবিষয়ে যেবূপ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাতে 

মনে হয় ভবিষ্যতে কৃষি সমিতি অধিকত্র জন্দর কর্খের পরিচয় গুদান করিতে পারিবেন । 

রঙ্গপুর কৃষি সমিতির এবংবিধ উদ্যোগ 'ও মত্রের ফলে আশাকরি ব্ঙ্গদেশের কৰকগণের 

মধ্যে নবোৌৎসাঁহের সর হইবে। 

২ ২ পথ তি 2 ৮ আপি | পি 
ক 

এপস এশছ। 

শহ্য ক্ষেত্রে ইন্দুর-_ 
প্রীভূতনাথ সেপাই, কল্যানপুর। ২৪ পরগনা 

মহাশয়, ইন্দুরের উৎপাতে ক্ষেতের ধান কলাই ব্ক্ষা করা তার, বোধ হয় দেতের 

সিকি ফসল ইন্দুর বহন করিয়। লইয়া যায় ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? 

উত্তর-_ইন্দুর বংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন কর! বড়ই কঠিন। সৌকো বিষ বা অন্য 

বিষ খাবারে মাখাইয়। রাখিয়া দিলে ছুই এক দিন কতবগুলা ইন্দুর মরে বটে কিন্ত 

অবশেষে তাহার শেয়ানা হইস়া যার আর প্ররূপ খাবার স্পর্শ করে না। 'আবার নিকটে 

অলীশর থাকিলে তাহার! সেই জল পান করিয়া বিষক্রিয়া হইতেও অব্যাহতি পায়। 
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কল পাতিয়া'ও বিশেষ কোন কাজ হয় না, করটা কল: পাতা যাইবে এ এবং কত. ইং 
ধরিতে পারা যাইবে! 

সাওতাল ও ভিলের! ইদুর খার। তাহার! ক্ষেতে গর্ভ খু'ড়িয়া ইছুর ধরে এবং গর্ত 
হইতে ধান কণাই বাহির করে । কোন কোন স্থানে এরূপ নিয়ম. আছে যেজ্এইনপেন 
ংগ্রহিত শশ্তের একের তৃতীয় অংশ তাহারা লয়, বাকী ক্েব্র-স্বামীকে দেয় । এই উপায়ে 

শশ্ত হানি কিছু পরিমাণে নিবারিত হইন্ে পাঁরে এবং ইদ্ধরের সংখ্যাও কিছু হাস হওয়া 
সম্ভব। কেছ কেহ বলেন ইন্দুর গর্তের মধ্যে বীকনল সাহায্যে কাটকয়লা ও গন্ধকের 
ধুয় প্রবেশ করাইতে পালিলে গর মারিতে পাঁরা যাঁয়।__চেষ্টা করিয়া দেখা মন্দ 
নহে। 

চাঁষের লাঙ্গল ও অন্য সরঞ্জাম : অর্থ সাহার্য্-_ 
শ্লীঅবিনাশচন্দ কুণড খাগড়ী ।-- 

আমি অকিক্ুদ্রব্যক্তি; মপনি একজন কৃতবিগ্ভ ও বনুদর্শা এবং চাঁধকার্ষ্যে বিশেষ 
অভিজ্ঞ; আপনার নিকট কয়েকটী বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি. আশ! 

করি আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া শ্ীয় 9 পরিচয় 

প্রদান করিবেন । 

আপনি ১৩২০ সালের ফান্তনমাসের কৃষকে “তামাক” প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ 

করিয়৷ দেখিলাম “চারারোপণ 'ও তদ্বির পরিচ্ছদে” আপনি “হাত লাঙ্গল” শব্দ ব্যবহার 

করিয়াছেন এ লাঙ্গল আম।নরের দেশের নলদের দ্বারা চালিত কি হস্ত দ্বারা কলে চালিত 

লাঙ্গল? বঙ্গদ মহিষের সাহাধ্য ব্যতীত হস্ত দ্বারা চালান যায় এমন লাঙ্গল আমাদের 
দেশে কোন কোম্পানীর কারখানায় পাওয়া যায় কিনা? 

নানা, ড:০১০--মাটি উণ্টান লাঙ্গল) চাকাওয়াল! জুনিরার হো) আককাটিঃ যব 
গম কাঁট। ও পাট কাটা যন; বীঞ্ঘ রোপণ যগ্ধ; দাড়াটান। ঘন্ব; গোড়। তুলিয়া ফেলিতে 

কলের চালিত কোদাল ; মেষ্টন লাঙ্গল; টি, সি লাঙ্গল কোথায় পাওয়৷ যায় এবং তাহার 

মূল্যই বা কত লিখিয়৷ অন্তগৃহীত করিবেন। 
" আমার নুযুনধিক ১৫০/ বিঘা জমি আছে। গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতাম। 

চাকরি করা কালীন খাজনা দিয়া জোতজমা রক্ষণ করিয়া! আসিয়াছি। এক্ষণে সামান্ত 

পেনসন পাইতেছি। জমিগুলি মধো 'অধিকাংশই পতিত আছে যাহা ভাগজোতে আছে 
তাহার ফসলও সম্পূর্ণরূপে পাঁওয়! যায় না । অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল নাহে এমনকি অর্থা- 

ভাঁবে ছুই জোড়া বলদ পর্য্যস্তও খরিদ করিতে অক্ষম। এসময় আমার পূর্ণ অবকাশ কিন্ত 
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খাতাবে চাবের মন্রাদি ও বলদ মিল খরিদ করিতে না পাবি বড খিপদ রস হব | 

পড়িয়াছি অত এব আপনি যদি অনুগ্রহ করিঝ গভর্ণমে্ হটতে মন্দির সাচাসা পাখার 

ব্যবস্থা করেন তবে ন্তীন 'আনান্দিত হই । | 
* আর্ীরও চাষে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। চীঁষৌপযোগী বলদ, মহিষ লাঙ্গলাদি ূ 

পাইলে অণব। দুই জোড় বলদের মূল্য ১০০২ টাকা ও যন্ত্রাদির মূল্য ৫*২ টাকা ও দুইজন 

কুষাণের বেতন ৬।৭ মাসের ১০০২ টাকা একুনে ২৫০১ টাকা বিনা শুদে সাহাধ্য পাইলে 

অনায়াসেই বাণ্িক ১০০২ টাকা আয় হয়। আপনি অনুগ্রহ করিয়! ধ্দি কোন সমবার 

গ্ণণদান সমিতির নিকট হইতে আমাকে এই সাহার্ধ্য করইয়। দেন তবে বড়ই অনুগৃহীত 

হুই। অনুগ্রহ পূর্বক যদি গ্রতুত্তর প্রদান করেন তবে ক্ৃতার্থ হই। মহাশয়ের বিশ্বাস 

অন্ত বদি জোত সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে আদেশ করা, মাত্রেই 

মহোদয়ের সমীপে দালিলাত সহ উপস্থিত হইব ! 

_. উত্তর__উপরিউক্ত পত্রথানি কৃষিতন্ববিদ্, গভর্ণমেন্ট কৃষিবিভাগের কর্মচারী শ্রীবুক্ত 
বাবু নিবারণচন্ত্র চৌধুরি 4. টি. 4, 5. 7010-77728710916589 মহাশয়কে পাঠান 

হইয়াছিল। তিনি প্রত্যুত্তরের জন্ত-_-অঙ্জ অফিসে পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 

হে হস্তচাঁলিত লাঙ্গল, প্লানেট জুনিয়ার হাতলাঙ্গকেই উদ্দেশ করিয়! বলা হইয়াছে । 

ইঞ্জিন চালিত লাঙ্গলের দাম ১০০২ টাঁকা হইতে ৪০০০২ টাঁকা। ইঞ্জিন চালিত 

লাঙ্গল বসাইতে ও তাহ! চালাইবার ₹ জন্ত ক্ষেতের অঙ্ঠান্ত সাজ রগ্রম লাঙ্গলের মূল্য 
সমেত ৮ হাজার হইতে ১* হাজার টাক খরচ পড়ে । 

যত প্রকার লাঙ্গলের ও কৃষিবন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকংশগুলিই বিলাত 

হইতে আনাইতে হয়। ইংলগ্ডের র্যামসন, সিমঘ্ এবং জেক্রিস্ প্রসিদ্ধ কৃষিযন্ত 
বি্ষেতা। ভারভীর কৃষি সমিতি 'এঈখান হইতে মেম্বরদিগের ব্যবহার জন্ত কৃষি যন্তাদি 

আনাইয়। থাকেন। কলিতা লেস্লি, টি, টমসন্ ও বরন কোম্পানিও- লাঙ্গল, জলোত্তলন 

যন্বাদি বিক্রয় করিয়! থাকেন । ভারতীয় কৃষি সমিতির সহিত এই সকল কোম্পানিরও 

ংশব আছে। আপনি যে সাহার্যা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সাধারণের গোচর কর! 
গেলে। আপনি স্থানীয় ধনী কিম্বা জমিদারের শরণাপন্ন হইলে এবং তাহাদের সহিত 

একযোগে কার্ধ্য করিলে আপনার আশা সফল হইতে পারে এবং তাহারাও লাভবান 

হইবেন ।-- 
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রুমিনর্থের অন্তরায় 
(কৃষি শন্দের অর্থে সাঙ্গ কমিকম্দ্ব বুঝিতে হইবে ) 

যে শিক্ষা প্রণালীর ফলে বালকদিগের শারীরিক মামসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ 

উন্নতি বথ! সামঞ্জস্ত সাধিত হইবে, সেই শিক্ষাপপ্রণালীই সর্বেত্রুষ্ট এ কথা আমর! পূর্বে 

বলিয়াছি । আবার বাল্যশিক্ষাতে কশিশিক্ষা প্রবন্তিত করিবার জন্য আমর শিক্ষাসমন্তা 

বিষয়ক আলোচনাতে বিশেষভাবে অনুরোধ কৰিয়া আসিয়াছি। এখানে কৃষিশবের অর্থে 

আমরা কেবল ধান্ঠাদি চাষমাত্র করা বলিতেছি না, গৌপালন প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
অঙ্গগত্যঙ্গ সহ কৃষিকর্ম্মের অর্থে করধিশন্দ ব্যবহার করিয়া আদিয়াছি। 

সাঙ্গ কৃষিকর্্ম অত্যাবশ্যক 

আমর! যতই এ বিষয়ে আলোচন। করিতেছি, ততই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা হইতেছে 
যে ভারতবাসীর পক্ষে সাঙ্গ কষিবিষ্া কেবলমাত্র নানাবিধ লাভের কারণে অত্যাবস্তক 

নহে। যে সকল বিষয়ের শিক্ষা ছাত্রদিগের সর্বাঙ্গীন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে 

সাঙ্গ কমিক তাহাদিগের মধ্যে অন্ততর প্রধান বিষয়। সাঙ্গ রুষিকর্ম্ একদিকে 

কষিপ্রধান ভারতের অধিবাসীগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের বিশেষ সহায়, অপরদিকে 

ইস! কৃষি প্রধান ভারতের সর্বকালেই প্রাণরক্ষার শেষ্ঠতম উপায়। 

সংগ্রামের কালে কৃষিকথা 

দেশে যখন শাস্তির রাজত্ব স্থপ্রতিষঠিত থাকে, তখন, কৃষিকর্ম যে দেশের প্রাণরক্ষা 

বিষয়ে কিরূপ স্বাহার্্য করে তাহা আমরা 'ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু 

বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের নায় প্রলয়বাপারের আঘাতে দেশ ষখন ক্ষতবিল্ত 

হুইয়। যায়, দেশের লবসায় বাণিজ্য যখন যুদ্ধের গোলযোগে অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, 
তপনই কৃষিকর্ম্বের উপকারিত। প্রতান্ষ করিতে পার! যার । কৃষিকর্ম্ে বাণিজ্যের অর্ধেক 

লাভ হয বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা দেশের শান্তিময় ভানস্থাতেই প্রবুজ্য | যুদ্ধের 

সময় কিন্ত ঠিক ইহার বিপরীত কথা । সে সময়ে বরঞ্চ বাণিজোই কৃষিকর্ম্ের আর্ক 

লাভ বলিয়া ধর! যাইতে পারে । ইউরোপীয় সহাসমরে জর্দীনি যে এতদিন বাণিজা 

অবরোপের নিদারুণ আঘাত সহা করিয়াও ঈীড়াইতে পারিষায়াছে, প্রচণ্ডবলে মিব্রসংঘকে 

আঘাত দিতে সক্ষম হইতেছে, তাহার। অন্ঠতর প্রধান কারণ জার্মানির প্রকর্ষকর 

রূষিকর্। ্যমাদিগের স্মরণ হয় যে আমর! সংবাদপত্রে পড়িয়াছি বে, জর্দানির নিজ 
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দেশে উৎপন্ন শ শস্ত সমগ্র | জন্মনিবাসীদিগকে এক বৎসর পর্ণ রক্ষা করিতে পারে। | ভাল 
চাষ হইলে বিদেশের শসোর আমাদানীর উপর জীবনরক্ষার জন্য জন্দ্ীনিকে খুব অল্পই 
নির্ভর করিতে হয়। ম্হাঁসমরে কৃষিকর্ম্মের এইরূপ উপকারিত প্রত্যক্ষ করিয়া ইংলগ্ডেও 

এবিষয়ে হিশেষ আন্দোলন ও আলেচন! চলিতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থা 

পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেন রুষিকর্মমে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিত, কিন্তু নৈপোলিয়ন সমরের 

পর চারিদিকে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেটব্রিটেন জমে কমে বাণিজোর প্রতি মনোযোগ 

দিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কষিকন্ম্ের প্রতি অমনোধোগী হইয়া উঠিল। এখন 

ইংরাজদিগের মহা আশঙ্কার কারণ হইতেছে এই যে, ইংলগ্ডের বা ণিজা কোন প্রকারে 

অবরুদ্ধ হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তথায় অয়ের জন্ট হাহাকার উঠিবে। ইংলগুবাসী 

কৃষিকন্ম্ে মনোষেগ প্রদান করিলে মামরা বিশেষ 'আনন্দিভ হই, কারণ আশ! হয় যে, 
 ইংরারদিগের দৃষ্টান্তে স্বদেশবাসীগণও রুবিকম্খের পঙ্গপাতী হইবেন । 

কৃষিকর্থ্ের অন্তরায় ধনীসম্প্রদীয় 

কি স্বদেশ কি বিদেশে স্বহন্তে রুষিকর্্ম করিবার সর্ধপ্রপান অন্তরায় ধনীসম্প্াদায়। 

ত্তাহাদিগের অনেক অর্থ সঞ্চিত থাকাতে সাভার ইচ্ছামত যে কোন দবা মূল্যের দ্বারা 

কিনিতে পারেন। সেইটুক পারেন ললিয়াই তীহাদিগের বিলাসিতা ও ভোগস্পহা 

প্রন্থৃতি জাগ্রীত হুইয়া উঠে। সেই সকল বন্তি চরিতার্গ করিতে গিয়া অব্যবহার ও 

অপব্যরুহাঁরের ফল দূর্বলতা | এই স্বপ্রষ্ঠিত প্রাকুতিক নিয়মানুসারে তাহার! শরীরে ও মনে 

নাঁনাগ্রকারে হূর্বাল হইয়া পল্ডেন এবং নিজেদের দর্্বলভার দষ্টান্ 'প্রল্ুত্তি নানা উপায়ে 

ংশপরম্পরার অনুক্লামিত করেন । তীঙারা নিজেদের সেই ছর্বলতা সমর্থন করিবার 

জন্য হবতেছেতেড়ে কাজমাত্রকেই হেয় চক্ষে দেশিয় মাঁনভানিকর ও “ছোটিলোকের” 

কার্ধয বলিয়া গ্রচার করিতে চাচ্ছেন | কিন্ত তাভীরা ই! ভ।বিয়া দেখেন না যে, ঠাহারা 

ষে কৃষিকর্ধম প্রভৃতি হাঁতেহেন্েড়ে কাজ্গুলিকে ছোটলোকের কার্য বলিয়া দ্বণ করিতে 

চাহেন, সেই সকল কার্য ব্যতীত, সেই সকল “ছে টিলোকের” সাভাষা "বিনা তাহাদের 

অন্নবস্ত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইণ্ত। শ্রমের যে একটা মূলা আছে, মর্ধ্যাদা আছে, সে কথা 

তীহার! ভূলির। যান। ধনীর! মনে করেন থে, চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকা, নানা 

কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্রবাসমুহে নিজের ধনবন্তার পরিচয় প্রদান কর! এবং পরগাছার স্ভায় 

অপরের ঘর্ধা্ত পরিশ্রমের উপর নিজেদের তে।গেচ্ছা চরিতার্থ করতেই যত কিছু মান ও' 

ধত কিছু মর্্যাদা-_হাতেছেতেড়ে শ্রমজনক কাধ্যের কোনই মান বা মর্যাদা নাই। 

ধনীদের সহরগ্রীতির কারণ 

মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার উপযোগী নান! দ্রব্য 

সহজে পাওয়৷ যাইতে পারিবে এবং কুষক প্রভৃতির রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা 
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গৃহীত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী" খুলিয়া, আন্তরিক না হইলেও মৌখিক প্রশংসা 
পাইবার অনেক লোকজন পাওয়া যাইবার শ্ুবিধা আছে বলিয়। ধনীরা পলীগ্রাম 

পরিত্যাগ করিয়া হরে বাস করিতে ভাল বাসেন। ধনীরা ভোবষামোদকারীদিগের মুখে 

স্বকৃত সকল বিষয়ে সায় প্রাপ্ত হইলে এবং প্রশংসা শুনিতে পাইলেই পরম পরিতৃপ্ত 

হয়েন। সেই সকল প্রশংসার ভিতরে কতটুকু বা সত্য, আর কঙকটুকুই বা মিথ্যা আছে, 

সে বিষয়ে ধনীরা চিন্তা করিয়া! দেখিবাঁয় অবসরও পান না এবং দেখিতে চাঁহেনও না । 

রিদ শিক্ষিত পল্লাধাসাগণের সহরপ্রীতির কারণ 

ধনী সহরবানীগণের খরশ্বধ্যও তজ্জনিত বাহিরের জাকজমক ৪ সুধভোগ কতক 
গ্রত্যক্ষ করিয়। এবং কাঁনাবুষায সেই সকল বিয়ের কা খুব বৃহদাকাঁরে শুনিরা, দরিদ্র 

পল্লীবাসীগণ সহরে গিয়া গুভূত এশ্বধ্যলাভ এবং ভাহার ফলে সুখের সাগরে চিরকাল 

অবগাহনের অবসর পাইবার কল্পনার ও মহ! জুখন্বপ্পে বিহ্বল হইরা পড়েন। তখন 

ভাঁহ।র! সুখভোগেচ্ছা পরিতৃথ্থ করিবার উদ্দেগ্তে পলীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া 

সহরবাসী হইবার অভিলানী ভইরা! পড়েন। এইরূপে পল্লীবাসীগণের মধ্যে ধাহার৷ 

উপযুক্ত শিক্ষ। পাইবার ফলে সহরে ব্মাসিয়৷ চাকরী, ব্যবসার বা অন্তান্ত উপায়ে অর্থ 
উপার্জনের সক্ষমত। ধারণ করেন, শাহর কিছুমাত্র বিলম্ব না] করিয়। সহরবাসী হ্ইয়। 

পড়েন। 

সক্ষন লোকদগের পল্লীঞাম পরিত্যাগের কুফল 

বাহার] পল্লীগ্রামের কোন উপকার করিতে পারিতেন, সেই ধনী ও শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ কারবার কারণে তাহারিগের আদিম বাসস্থান সকল 

অমনোঁষোগের বিষয় হইয়া পড়ে । তখন সেই সকল স্থানের জলাশয়গুলি পানা ও 

মাটিতে ভরাট হইয়া ঘায় এবং গ্রামগুলি বনজঙ্গলে পুর্ণ হইরা। নানাবিধ রোগের আয় 

স্থান হই! পড়ে তখন আবার, সেই সকল ধনী ও শিক্ষিত সহরবামীগণ রোগের 
দোহাই দির, থাগ্া্রধ্য ও পানীয়ঞণের অভাব প্রস্থতির পদোহাহ দিয়া পল্লীগামে বাস 

করিতে অস্বীকার করেন। পরিণামে পল্লীগ্রামের উন্নতির সকল সম্ভবনাই রুদ্ধ হইয়া 

যায়। অপরদিকে, অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীনানীগণ রোগজীর্ণ শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের 

উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতে চাহে না এবং সমথও হয় না--তাহারা চিরকালের জন্ত 

বংখপরম্পরার রোগজরাময় অবস্থাতেই যখাকথঞ্চিংরূপে জীবন রক্ষা করে । অবশেষে 

যখন সেই সকল পল্লীবাসীগণ রোগজরাজীর্ণ দেহে নৃতন নূতন রোগের অক্রমণফলে 
চাষবাষ করিতে নিতান্তই অক্ষম হর এবং অগত্যা তাহাদের নিকট হইতে খাজান৷ প্রভৃতি 
আদায়ের বিলম্ব হওয়ায় ধনীপিগের বিলাসভোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সহরবাসীদিগের 
অন্বস্ত্র মহার্ঘ হইয়া! উঠে, তখন সকলে মিলিয়! দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের স্কন্ধে ধনীদিগের 
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বিলাসের অভাব ও সহর বাসীদিগের অন্নবস্ত্রের মাহার্ধতার সমস্ত দোষ নিক্ষেপ কক্গিয়া, 

তাহাদিগের প্রতি অলম ও ছুষ্ট প্রত্ৃতি কতকগুলি কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া হাহুতাশ 

করিতে থাকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করে। 

কৃষিকম্ধে বিমুখতার কারণ 

আমরা পূর্বেই বলিয়৷ আসিয়াছি যে দেশে যখন শীস্তি বিরাজ করে, তখন কৃষিকর্োর 

প্রতি অমনোযোগী হইবার কুফল আমর ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন 

বাঁণিজ্য প্রভৃতি অন্তান্ত উপায়ে কৃষিকম্ম অপেক্ষা নিয়মিতভাবে ও অধিকতর অর্থ 

উপার্জন করিতে পারি বলিয়া আমার কৃষিকর্ম্কে একঘেয়ে মনে করি এবং ইহা 

অলাভজনক বলিয়াও যে মনে না করি তাহা নহে; কাজেই ড্রাহাকে হেয় চক্ষে ও 

দেখিতে অভ্যাস করি। আমাদের দেশের ধনীদিগের মধ্যে আক্ষাল- প্রদর্শনী সমূহে 

: পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বাগান করা একটা সথের কার্য্য বলিক্প। বিবেচিত হইলেও 

ীহার! কৃষিকর্্মকে হেয়চক্ষে দেখিবার ফলে সেই বাগান সম্বন্ধে 'স্বহস্তে কোন কার্ধ্য 

করিতে প্রন্তত নহেন__সকল কাধ্যই মালী প্রভৃতি কর্মচারীদ্রিগের সাহায্যে হইয়! 

থাঁকে। আর, বাগানেও তাহার! ক্রোটন প্রতৃতি যে সকল কুচাদি রোপণ করেন, 

তাহারও অধিকাংশ বাগানকে কেবলমাত্র স্থসজ্জিত ও সদৃহ করিঝাঁর উন্দেশ্তেই রোপিত 

হয়, লাভের সহিত সে সকলের কোনই সম্পর্ক থাকে না। সহয্নে বেশ স্ুথে স্বচ্ছন্দ 

থাঁকিতে পারিলে আমর! দেশের সম্বন্ধে অন্তান্ত অনেক বড় ক বিষয়ের আন্দোলন 

আলোচন। করি, কিন্তু কৃষিকর্মের বিষয়ে কিছুমাজ মনোযোগ দেওয়া আবশ্তকই মনে 

করি না। 

পল্লীগ্রামে শ্রমজীবীর অভাব ও তাহার কারণ 

ধনী পর্নীবাসীদিগের সহরে আসিবার দৃষ্টান্তে কেবল থে শিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবা সীগণ 

উপার্জনের উদ্দেস্তে সরে বাস করিতে আসেন তাহা নহে। অশিক্ষিতু দরিদ্র পল্লীবাসী- 

দিগেরও মধ্যে অনেকে সহরে মন্ভুরী করিয়া অধিকতর উপার্জনের গ্রত্যাশায় 

পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়৷ সহরে আসে। পল্লীগ্রামে এই সুত্রে শ্রমজীবীর 

অভাব একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়! উঠিয়াছে। আমর! ঝাঁল্যকালে দেখিয়াছি যে 

পললীগ্রামে ছয়টা পরূস! দিলেই মন্ভুর পাওয়া! যাইত, অর্থৎ ছয়টা পয়সাতে একটা 

পরিবারের একটা দিনের জীবনধারণের উপায় হইয়| কিবিৎ উদ্ধৃত থাকিত এবং ধিনি 

'মন্ুরকে নিযুক্ত করিতেন ভীহারও কাধ্য নুসম্পর হইত। কিন্তু আজ সেই স্থলে ছয় 

আনার কমে একট! মন্ুর পাওয়া যায় না। অথচ এক একটা পরিবারের আম বে খুব 

বাঁড়িতেছে তাহ। তে৷ মনে হয় না-_-বরঞ্চ,লোকসংখ্য। বৃদ্ধির কারণে ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র ভাগে 

. বিভক্ত হইতে হইতে আয় ক্রমাগত ভ্রামের দিকেই চলিয়াছে। আর, এদেশবাসীর 
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'আয়ই ব! কি যৎসামান্ত ! * সেই আমনের উপর আমাদের ব্যয় যদি চতুগ ণে ৃদধিপ্রা্ 

হয়, তবে আমাদের দ্রাড়াইবার স্থান কোথায়? আমারা খাইব কি? যদি দেশের 

ধনীলোকের! তাহাদের নিজ নিজ জমীদারীতে অথবা পল্নীগ্রামস্থিত আদিম বামস্থানে 

অধিকাংশ সময় যাপন করেন, তাঁহা হইলে দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অস্ংস্থানজন্িত 

£থকষ্টের অনেকট! লাঘব হয় এবং বর্তমান হুর্নীতি ও বৈপ্লবিক ভাবও অনেকটা কমিয়! 

যায়। বিগ্যালয় সমূহে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব বর্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিকভাবের 
অন্তর প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না৷ যে. 

অন্নবন্ধের অভাবজনিত কষ্টও সেই বৈপ্লবিকভাবের অগ্মিতে শুষ্ক ইন্ধন প্রদান করে। 

কৃষিকর্্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায় 

এসডি, এ শি ৪১. তাস লি ০ পি পাও স্টিকি পপ এরি শত উরস রী ৯ উরি 8১: লস তত তএশিসএস্ছিশ তশরি « ৮ আছি উি্িপি্আনি্িলিস্িলা 

দেশে যখন শাস্তির রাজত্ব থাকে, তখন আরও এক কারণে কৃষিবিষয়ে আমাদের 

মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দেশের ধান্ত প্রভৃতির অকুলান পড়িলে বাণিজ্যহ্ুত্রে বিদেশ ; 

হইতে প্রয়োজন মত তাহার আমদানী হয় বলিয়াই সেই অকুলানের কথা আমাদের. 

ননেই আসে না। কাজেই দেশের জমী যে কি হইতেছে সে বিষয়ে কোন দৃষ্টি পড়ে] 
না) কৃষক্দিগের যে কি অবস্থ। হইতেছে তাহার কোন সংবাদই রাখ হয় না । কিন্ত 

একটু খানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কৃষিকম্মাই অর্থ/গমের মূল ও নিশ্চিত 

উপায়, এবং ঘি কোন শিল্প শিগ্গ! কর! সর্বাপেক্ষা আবশ্তক হয় তবে তাহ! কৃষিকর্খ। : 

কৃষিকম্মে শারীরিক উন্নতি 

আমর বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি যে কৃষিকর্ই বালকদিগের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি 

সাধনের অন্যতর প্রধান উপায়। কৃষিকর্ম ঘে শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায় তাহা 
কৃষকদিগের মাংসপেনীবিশিষ্ট এবং অক্রান্ততাবে রৌদ্রবৃষ্টিসহিষু চুঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিলেই 
বুঝা যায়। ব্ঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্থ কষকদিগকে অদশস্থলে রাখিয়৷ আমর! এ কথ। 

বলিতেছি না বটে, কিন্তু এই ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত কৃষকদিগেরও মধ্যে অনেককে 

সহরবাসীদিগের অপেক্ষা কত অধিক দ্ড়িষ্ঠ বলিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, 
বৈজ্ঞানিক প্রাণালী অবলম্বনে কৃষিকর্থ করিতে থাকিলে গল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়৷ 

প্রভৃতি রোগসমূহ দুরে পলায়ন করিবে বলিয়াই আশা কর! যায়। আমর! 
অবস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে কৃষিশিক্ষ। দিবারই কথা বলিয়৷ অসিয়াছি। বৈজ্ঞানিক 

্রণালীতে শিক্ষিত কৃষক তাহার ক্ষেত্রের প্রয়োজনমত ডেন, জলাশয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত 
না করিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং কাজেই তাহার বাসস্থানের নিকটে রোগও সহজে 

০০ স্উ্্জিটিলা তার ই এস পপ শি শী ৩ 

«* আমাদের ্মরণ হইতেছে, আমারা আজ কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রে  পড়িাছিলাম যে, 

যেখানে প্রত্যেক ইংলগুবাসীর গাড়ে আয় ত্রিশ টাক, সেখানে প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে আনন মাত্র 
দুই টাক । 
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পর্দার্পন করিতে পারিবে না | এজ্ছাতীত শিক্ষিত চি  গোজাতির উন্নতিসাধনে 

বদ্ধপরিকর হইতে বাধ্য হইবেন। গোঁজাতির উন্নতি সাধিত হইলেই দেশের ছেলের! 
£কটু খাটি হুধ ঘি খাইতে পাইয়া বাচিয়া যাইবে এবং পুষ্টিকর আহারের অভাবে থে 
সকল রোগের হাতে পড়িবার সন্তাবন! ছিল, সেই সকল রোগের হাত হইতে তাহারা 

নিস্তার পাইবে। | 

কৃষিকন্মে মানসিক উন্নতি 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্্ চালাইতে গেলে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

মানসিক উন্নতিও যে অবশ্যন্তাবী ও অপরিহাধ্য তাহা বল! বাহুল্য । প্রথমত, ব্বহত্তে 

কুষিকর্্ম করিতে গেলেই কৃষকের নিজের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রসারবৃদ্ধির ফলে 

তো মানসিক উন্নতি অবশ্ঠত্ভাবী, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকণ্ম সম্পন্ন 

করিতে ইচ্ছ! করিলে কৃষককে কৃষিদিগ্তার সঙ্গে আরও নানা দস্তা আয়ত্ত করিতে হইবে। 

সাঙ্গ কৃষিকশ্ন বলিতে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে ধন্) কাটাক্প। মরাইবাধা পর্যযস্ত 

কাঁ্যগুলিকেই যে বুঝাইবে তাহা ন|হে। সাঙ্গ কৃষিকর্শের আর্থ আমর! চাষকরা, 

আহাধ্য, পশুপক্ষী "পালন, হংস প্রভৃতি, বাটার সৌনর্য্য বিধান্বক পণ্ুপক্গী পালন, 

পণ্তপক্ষী চিকিৎসা, ফল উৎপাদন, শাকসবজী উৎপাদন, গৌঁপালন, মত্নপালন, 

মধুমক্ষিকীপালন, দুগ্ধদোহন, মাথন গ্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ফল প্রচ্থৃতি হইতে মোরব্ব। 

চাঁটনী প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, অন্তত এগুলি সমস্তই বুঝি। উপরোক্ত বিষয়গুলির নাম 

দেখিলেই বুঝ যাইবে যে সাঙ্গ কঁষিকর্শো সুশিক্ষিত হইতে গেলে কতগ্রকার বিভিন্ন 

বিদ্যা। আয়ত্ত কর। আবশ্যক । 

কৃষিবিদ্যার অন্ুধঙ্গিক বিদ্য। বিষয়ে হঙ্গিত 

জমীজম। রাখিতে গেলেই তে৷ জমীমাপ করিতে হইবে, ফদলের হিলাব রাখিতে হইবে, 

দেনাপাওনার হিসাৰ রাখিতে হইবে; এ সকলের জ্ন্থ গণিত শিক্ষা আবশ্তক। জমীজমায় 

প্রতি পদে গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়) গণিত ন! জানিলে তোমাকে প্রতিপদে প্রতারিত 

হইতে হইবে । তার পর কোন্ জমীতে কি প্রকার শস্ত বা বৃক্ষ সুবিধামত হইবে, কোন্ 

অমীর কত নীচে জল পাঁওয়। যাইতে পারে, প্রস্তারাদি পাওয়! গেলে কি প্রকারে পাওয়া 

গেল, এ মকল জানিবার জনয মৃত ভূবিগ্য। গ্রভৃতি জানা আবগ্তক। গণিতের স্তায 

্রাক্কতিক বিজ্ঞানও প্রতিপদ আবগ্তক-_ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না জানিলে অনেক বিষয়ে 

অন্ধের স্তায় কাজ করিয়। যাইতে হয়। যেখানে বৃক্ষ প্রভৃতি লইয়াই সর্বপ্রধান কারা, 

(সেখানে যে উদ্ভিদবিগ্। নিতান্তই আবশ্তক তাহা বলা বাহুন্য। তারপর, কোন্ বৎসরে 

কৃত বৃষ্টি হওয়। সম্ভব, কোন্ বৎসরেই বা! অনাবৃষ্টি হওয়! সম্ভব, এ সকল জানিয়৷ ভাবী 

. জমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিলে নভোবিস্তা (21909070198 ) জান 
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আবস্তক। পশুপঙ্গীদের পালন ও রক্ষণের অন্ত প্রানীতত ও প্রানীচিকিৎস। জামিতে, 
হইবে। কৃষি-উৎপর দ্রব্য হইতে নান! যৌগিক ভ্রব্যগ্রস্তত করিবার জন্য রসায়নবিদ্যা 
আর করিতে হইবে । এক কথায় যত্তপ্রকার বিদ্যার সাহা মানুষের জুখন্চ্ছন্্য 
'সাসিতে পারে ও পরিবদ্ধিত হঈতে পারে, সাঙ্গ কৃষিকার্খে স্ুকৃতকার্ধয হষ্টতে গেলে 
ত'তগ্রীকার বিগ্াই 'আয়ত করিতে হইবে। | রি 

কৃষিকর্শে আাধাস্িল উ্াতি 

কৃষিকর্ম্ের ফলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাঘ্িক উন্নতির ও যে 
সম্ভাবনা আছে, এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন । কিস্কু ইহাতে অশ্চর্ধয 

হইবার কিছুই নাই। প্রথমেই তো দেখা যায়. ষে কৃষিকর্থ্ে যতপ্রকার উন্নত বৈজ্ঞানিক 
প্রাণালী অবলম্িত হউক না৷ কেন, দৈবানুগ্রহ বাতীত, ভগবানের কৃপা ব্যন্ঠীত কৃষিকর্শে 

কৃত্তকাধ্য তার কোনই সম্ভাবন! নাই । যথাসময়ে উপধুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি 
না হইলে শহলহক্র উপায় অবলম্বন নন্ত্বও ক্ৃবকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। 

কাজেই কৃষকের হৃদয় আধ্যাত্মিক উন্নতির একটী অতি শ্রেষ্ঠ সোপান ভগবানের প্রতি 
নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। আর, তাহার উপর, পল্লীবানী কৃষক 

সহরের বৃথা কোলাহল প্রভৃতি চিন্তবিক্ষেপক বিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া নির্জনে আত্মচিনা 
করিবার সুন্দর অবসর পাঁয়। সহরে সহরবাসী ঘরে বাহিরে লোকসমাঁগমের মধো পড়িয়া 

থাকে ; তাহার সন্রথে পশ্চাতে 'আঁশেপাশে কেবলই জনশ্নোত চলিতেছে, সকলেরই চিত্ত 
বিষয়চিস্তাতে নিমগ্ন বিশ্রামের যেন অবকাশ মাত্র নাই । এ অবস্থার সে ভগবানের 

চিন্তা করিবে কখন? ওদিকে পক্লীবাপী কৃষক সমস্ত দিব কৃষিকর্থ্বের পর যখন 
সায়ক্রের আলো-উআাপারের ছায়ার মধ্য দিয়। গরুগুলিকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া! বিশ্রামের 

নথ অনুভব করে তখন সে তাহার হৃদয়ে কি অগাধ শান্তি অনুভব করে, সে তখন 

সেই শান্তির মধ্যে স্বভাবতই দেই শাস্তির আকর ভগবানের করুণারই কণা স্মরণ করিয়া 

কৃতার্থ ও ধন্ট হয়। 

পল্লীবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল 

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে কৃষিকম্্ম যেঘন আপদকালে দেশের প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠ 

উপায়, তেমনি তাহা দেশের ছেলেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনেরও 'অন্যতর প্রধান সহায় । 
সৈই কৃষিকর্ম্মাকে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ না করিলে আমাদিগকে আত্মহত্যা_ও পুর্রহত্যার 

পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে । আমরা যদি নিজেদেরও উন্নতির জন্য কৃষিকর্্ অবলম্বন ন! 
করি, তথাপি ছেলেমেদের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া! তাহা করা কর্তব্য। ছেলেমেয়েরা 
দেশের ভবিষ্যতের আশীস্থল। তাহাঁদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতির ও আত্মরক্ষার এমন একটী 
উপায় হেলায় পরিত্যাগ করা আমাদের কোনমতেই কর্তবা নহে। ইছাও যেন আময়া 
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না ভুলি যে ( গললীবাসী সন্তানগণের মঙগলামঙ্গলের উপরেই দেশের মলামগল বল 

পরিমাণে নির্ভর করে। পল্নীবাসীদিগের তুলনায় সহরবাঁদী কয়টা? মুষ্টিমেয় মান্র। 

তা পল্লীবাসীগণের বাসস্থান ধাহ।তে স্বাস্থ্যকর হয়, তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর আহার 

প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কৃষিকর্মপ্রধান বিদ্যালয়ের যাহাতে নুবন্দোবন্ত হয় সে বিষয়ে দেশের 

প্রত্যেক বাক্তির দৃষ্টি রাখা দরক।র ৷ 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকন্ম প্রবর্তনে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল 

কেবল দেশের লোকের নহে, কৃষিকন্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে এবং পল্লীবাপীদের 

মঙ্গলসাধনে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবগ্তক | বর্তমান মহাঁসমর যদি আরও 

কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণণ্টেকে, বর্তমান অপেক্ষা 

অনেক অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান 

করিতে হইবে। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে 

পারা য/ইবে না, অথচ ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগকাতর বাঙ্গালীদিগকেও সেনাদলে লওয়া 

চলিবে না। এই নেদিন গবর্ণমেন্ট স্বয়ং বলিয়াছেন যে এখনকার ম্যালেরিয়াজীর্ণ 
শরীরবাহী বাঞ্গ।লীদিগের মধ্য হইতে কনষ্টেবল করিবারও উপযুক্ত লোঞ্ক পাওয়৷ দুর্ঘট। 

এ অবস্থায় কৃষিকর্মে দেশবাসীদের মনোযোগ দেওয়াইতে পারিলে ্বর্ণমেণ্টেরও সমুহ 
মঙ্গল। আমাদের মতে বিদযালয়সমূহে ধর্মুশিক্ষ! প্রবর্তিত করিলে যেন বৈপ্লবিক ভাব 
অনেকট! বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ আমরা বকের সহিত বলিতে পারি থে 
গবর্ণমে্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষ/ ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি উপায়ে এদেশে 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম প্রবর্তনের বন্দোবস্ত করিলে দেশ হইতে বিপ্লব দূর 

করিরার আর একটী বিশেষ উপায় বিধান কর! হইবে । 

'শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । নুম্ববোধিনী পত্রিকা । 

পণ্য-্চিত্রশীল'-_ ও 
কলিকাতায় “কমাসি'য়্াল মিউজিয়ম” বা “পণ্া-চিত্রশালা” প্রতিষ্ঠিত 

হুইল। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সম্প্রতি এই চিও্শালার প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন 
করিয়াছেন ।-শ্রীযুত স্রেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত পাঁচ বৎসর গ্ইরূপ: 
চিত্রশাল! বা স্থায়ী গ্রদশনী প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়া আমিতেছেন।--১৯২২ 
ষ্টাবে ৰঙ্গ-ভঙ্গের পরিবর্তনের পর যখন প্রথম স্বদেশী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, তখন 

কুরেন্্র বাবু এইরূপ স্থায়ী অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। গত আগষ্ট মাসে শ্রীুত জনয়েবল 
বীটসন বেল ব্যবস্থাপক সভায় বজেন ১ গভর্চেটে গণাচিত্রমলা ও ভিষ্ঠার বক? 



১১শ সংখ্যা । ] সার-সংগ্রহ ৩৪৯ 

করিল্লাছেন | নেই কানা বৃনিরাপ কার্ষে পরিণত হইল 1 লর্ কারমাইকেল প্রতিষ্ঠার 
দিন তাহার অভিভ্ভীষণে বলিয়াছেন,--“বাঙ্গালায় এত রকম ও এত উৎকৃষ্ট সামগ্রী 
প্রস্তুত হয়, তাহ! জানিতাম না। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। 
ধাহায়! বহুকাল বাঙ্গালায় আছেন,ঞ্তীহাদের অনেকেও আমার মত বিশ্মিত হুইস্রাছেন 1” 
বাস্তবিক, এক স্থানে, এক সঙ্গে, সমস্থ বস্তর সমাবেশ করিতে না পারিলে, দেশের 
শরমশিল্পের প্রকৃত 'মবস্থা ও পরিণতির অভিজ্ঞান অন্যান্ত অসম্ভব। লর্ড কারমাইকেল 
বলিয়াছেন,--দেশে কফি কি দ্রব্য প্রস্থত হহাতেছে, এই পণাচিত্রালয়ে জনসাধারণ 
তাহা দেখিবার ও জানিবার অবকাশ লাভ করিবে । বিজ্ঞাপন দিলেই আনেক স্বদেণী 
বস্তর কাটতি হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পণ্যচিত্রশাল! প্রদর্শনীর 
কান করিবে। কিন্ত ইহার কার্য/ক্ষেত্র ও উপষোগিত। প্রদর্শনী অপেক্ষ। অধিকতর 
বিস্তৃত।-_উৎপাদক এই চিত্রশালায় আসিয়া, ক্রেতা কি চায়, তাহা বুঝিতে পারিবে। 
ক্রেতাও বুঝিবার অবকাশ পাইবেন,_-দেশে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে) কোন 
কোন বিদেশী দ্রবের পরিরর্তে স্বদেশী দ্রব্য বাবহৃত হইতে পারে। উৎপাদক বিদেশী 
দ্রব্যের প্রদর্শন দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, স্বদেশী উপাদানে ঘেই সকল বস্তর উৎপাদন 
করিতে পারিলে দেশের অভাব মিটিতে পারে; উৎপাদকের৪ লাভ হইতে পারে। 
ভারতের উপাদানেই অধিকাংশ বিদেশী বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে ।-_স্তরাং এই চিত্র- 
শালার উপযোগিতা ও উপকারিতা অল্প নহে ।__কিস্তূ কথা এই, কেবল এই 'অভিজ্ঞানে 
স্বদেশী শ্রমশিল্প অগ্রাসর হইন্তে পারিবে কি? দৃষ্টান্তম্বরূপ জাপানী পণোর কথা বলিব । 
জাপান ষে মূল যে বস্ত ভরতের বাজারে বেচিতেছে, স্বদেশী উৎপাদক সেই বস্তু সেই 
মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে কি? গবমেন্টের রক্ষিত, গবমেন্ট কর্তৃক পুষ্ট, প্রচুর 
মূলধনে পালিত, বিদেশী শ্রমশিল্পের সহিত উদীয়মান শিশু স্বদেশী শিল্প গবমেণ্টের 
সাহায্য না পাইলে প্রতিযোগিতা সফল যইতে পারিবে কি? 

শুনিতে পাই,-_ভারত্ুবর্যই এখন-পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ। অথচ 
নানাধিক তিন শত বৎসর পুর্বে ধন-সম্পদে এই দেশই জগতে অদ্বিতীয় ছিল । গত 
তিন শত বৎসরে অর্থাৎ মোটামুটা বারো পুরুষেই এ দেশের আছি কি অবস্থার এরূপ 
শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে । 

সম্বাট আকবর বলিতেন,_-এ দেশের শিল্প-বাণিজা, বিজ্ঞান 'ও কল! সকলই হিন্দু- 
দিগের হাতে । আমাদের তরবারি চালন! হিন্দুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে 
বটে, কিন্তু শিল্প-ব্যাপারে হিন্দুর সমকক্ষ কেহ নাই। হিন্দুর শিল্প জগতে অভুলণায়। 
তাই পৃথিবীর চারিদিকের ধন-রত্ব এখন হিন্ুস্থানে সঞ্চিত হইতেছে । জগতের কোনও 
জাতিই হিন্দুর মহ্হিত শিল্পে প্রতিযোগিতা! করিতে অক্ষম ; সেই জন্ত সকল সভ্য দেশেই 
হিন্দুর শিল্প সমাদৃত, এবং সর্বত্রই ইহার অবাধ গতি। 
_ তিনি আরও বলিতেল 'হিম্ব জাতিকে ধ্বংস করিলে, উহ্নার্দিগকে বাচাই রাখিতে 
না পারিলে, ভারতের শিল্প-সম্পদ নষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষমী-শ্রীও অত্তহ্থিত হইবে । তখন 
আখলজেনর্গ আভা নিস ভয়, পড়ান । এই ভ্রনা আমি তিনা জাতির রক্ষার এত 

প্রপনাসী। 
আকবর বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় তিন শত বৎসর পুর্বে 

যাহ! বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা! এখন সতো পরিণত হইয়াছে । শিল্প-নাশের সঙ্গে সঙ্গে 



৬৫  কষক-ফান্তন, ১৩২২ মু ১৬শ খু ট. 

ভারতবর্ধ দরিদ্র হই ৫ । আজ সত্য গাই ভারতের ২ মত দির দশ দিন 
আর কোথাও নাই। এ 

আজ জগতের শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের যেরূপ অবস্থা, এফফাঁলে ভারতের 
অবস্থাও ঠিক তেমনই ছিল।--ভারতের বয়ন-শিল্প-নটাকার মসলিন, কাশ্দীরের শাল, 
বাঙ্গালার' নানা স্থানের রেশমী বস্ত্র, নানা প্রকার ছিটের কাপড় জগতে অতুলনীয় ছিল। 

: পৃথিবীর অন্ত কোনও দেশ ভারতের সহিত এই সকল শিল্পের প্রতিযোগিতা করিতে 
পারিত না। ভারতের সুচী-শিল্প, খোদাইয়ের কাজ, স্গদ্ধি দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র 

: প্রচুর পরিমাণে ব্যবন্ধত হইত । মোট কথা,--ভারতের শিল্প তখন জগতের »কল সভা 
দেশেই রগানি হইত। পৃথিবীর নান৷ স্বানের বণিকের! কোটী কোটী মুদ্রার বিনিময়ে 
এট সকল শিল্প দ্রবা ভারত হইতে লইয়৷ যাইত। বিখাত পরিব্রাজক টেরী তাহার 
জমণ-বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন,_-“সকল নদীই যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ 
পৃথিবীর বহু-রৌপ্যনদী এই রাজো ( ভারতে ) পতিত হ্টতেছে :” »্হার উক্তি বিদ্দৃ- 
মাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, প্রসিদ্ধ পর্যাটক বার্ণিয়ারের মখে্ আমরা শুনিতে 

পাট, মেক্সিকো দেশের সমস্ত রৌপ্য এবং পেরু রাজ্যের সমুষ্ধয় স্বর্ণ ইউরোপ ও 
: এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ঘুরিক়া ভারতে প্রবেশ করিত। এখান হজে সেগুলি আর বহির 
হইত না।” 

ভারতবর্ষের এইরূপ অর্থসম্পদ ছিল বলিয়াই মোগল বাদশাহের ছুই হাতে অজশ্র 
অর্থব্যয় করিতেন । শুনিতে পা্ট,-মাননিংহকে বৎসরে ছুইবাস্ করিয়া বাদশাহের 
সহিত দেখা করিতে হইত, এবং প্রতোকবার সাক্ষাতের সময় তিনি “বাঁদশাহকে ১৮ লক্ষ 
টাকা নজর দিতেন । তাঁকবরের সিংহাসনের মূল্যই ছিল,_-ন্যঞ্জাধিক তিন কোটা 
টাকা! 'আগ্রার দুর্গ নির্মাণে সাড়ে ছাঁবিবশ কোটী টাক। খরচ হ্ক্াছিল। জাহাঙ্গীর 
বাদশাহের অস্তঃপুরে প্রতি বৎসর ১৫ কোটা টাকার উপর খরচ হইত। বিবাহের 
সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরঞ্জাহানকে ৭ কোটা টাকা কেবল জহর কিনিতে দিয়াছিলেন। 

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে যে দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ উন্নত ছিল, জজ 
সেই'দেশের দৈন্ত দেখিয়া! অশ্রুবিসজ্জন করিতে হয়। 

এ দেশের শিল্প-সম্পদ গিয়াছে । শিল্পিকুল ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। দেশের 
শিল্প-বিনাশের সহিত লোকে নিদারুণ দারিজ্যের পেষণে নিম্পিষ্ট হইতেছে । এখন 

শিল্পকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের দৈষ্ঠ ঘৃচিনে না, এমন কি, জাতি-হিসাবেও 

আমাদিগকে মরিতে হইবে । 
তাই বলিতেছি,__জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদিগের মুমূর্ষু শিল্প- 

গুলিকে সঞ্ীবিত করিতেই হইবে। শুনিয়াছি মাধবের করুণা হইলে শুফ তরুও মুঞ্জরিত 
হয়। কিন্ত এ দেশের মৃতপ্রায় শিল্প-তরু কোন্ মাধবের করুণার মুঞ্জরিত হইবে, কে 
বলিবে? “বাঙালী” | 

করাচীর মৎস্য ব্যবসায়-_ 
তারতের মধ্যে করাচী বন্দরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মওন্তের 

ব্যবসার চলিয়া থাকে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পুর্বে সেখানকার লোকে ধারনাই করিতে 
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পারিত নাবে মাছ ধরিয়। আনিয়া স সহরের বাজারে ছু চার পয়দায় বিক্রয় কর ছাড়া 
সামুদ্রক মৎস্তের অন্ত কোনও প্রকার গতি হইতে পারে। 

সোল (9০919 ) মাছ করাচীতে যেমন হয় তেমন ভারতের আর কুত্রাপি হয় না। 
' সামুদ্রিক মত্ত ভোজীদের নিকটে সোল মাছ অত্যন্ত প্রিয়। ইংলগ্ডের ইহার্জ “নবাব 
খানা, বলিলেও চলে। সেখানে ইহার দর এক শিলিং ছয় পেন্স (১৮০ ) ২ শিলিং 
(১।০) করিয়। পাউণ্ডের আধসের) নিয়ে নামে না। এই সোঁল মাছ সেই সময় ক্রাচীতে 
দুই দুই পয়স। সের বিক্রয় হইত। মিষ্টার উজলার শামক জনৈক তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন 
ব্যবসায়ী করাচীর মাছের ব্যবসায়ের এই অবস্থা প্রথম লক্ষ্য করেন। তিনি এখানকার 
মত্ম্ত ভারতের নান। স্থানে রপ্তানী করিলে কিরূপ লাভ হুইতে পারে বুঝিতে পারিয়। 
রীতিমত এ ব্যবসায় আরম্ভ করেন 'ও বড়লাট বাহাছুরের প্রাসাদে রীতিমত ইহা! সরবরাহ 
করিয়া ব্যবসায়ে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। লৌভাগ্যের বিষ ঠিক সেই সময় করাচীতে 
বরফের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মিষ্টার উজলারের ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দুরদেশে 
মাছ বরফের মধ্যে রক্ষিত হইয়া! প্রেরিত, হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে করাচীর 
সোল মাছ, সিমল1, কোয়েটা, মস্থরা প্রভৃতি শ্াত প্রধান দেশ হহতে আরম্ভ করিয়! 
লাহোর অমৃতসর আংন্বাল। প্রভৃতি স্থানে ভীষণ গরনের বাঞ্জারে বহু পরিমাণে আমদানী 
ও বিক্রয় হইতেছে। 

করাচীর মাছের ন্তায়সেখানকার শুক্তিরও পুর্বে কোনও আদর ছিল না, লোকে 
ব্ড় উহা খাইত না, কেবল শ্বেঠাঙ্গের! সখ করিয়। কিছু কিছু আহার করিতেন, কাজেই 
বাজারে উহার চাহি! তেমন বিশেষ ছিল না, যাহ! যৎসামাহত আসত তাহ! এক আন৷ 
ডজন আন্দাজ দরে বিক্রর হইত। ধীবরেরাও শুক্ত ধারতে মনোষোগ দিত ন1! অনেকে 

" ইহ। ধরিতেই জানিত না। ক্রমে ধারে ধারে ষখন শুক্তর চাহিদা বাড়িল তখন বাজারে 
সেই অনুরূপ মাল পাওয়। গেল না। ক্রমে এমন হইল কিছুদিন যাবৎ করাচীর বাজারে 
আর শুক্তি পাওয়াই যাইত না। তখন ধীবরের! কচ্ছ প্রদ্দেশে শু'ক্তি ধরিতে গমন করিল, 
কিন্তু তাহাতেও চাহিদার অনুরূপ মাল পাওয়া গেল না, আর যাহাও যাইত তাহা 
আনিতে এত বেশী খরচ পড়িত যে তাহা লইয়া ব্যবসায় কর! চলে না। তখন বোম্বায়ের 
গবর্মেন্ট মিষ্টার ভবলিউ এইচ লুকাস নামক একজন সিভিলিয়ানকে করাচীর মৎ্স্ত 
ব্যবসার ও চাষের তদন্তে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিলেন। মিষ্টার লুকাসের তদন্তের ফলে 
আজ করাচীর মস্ত এবং শুক্তির চাষ ও ব্যবসায় বিস্তর উন্নত লাত করিয়াছে, এবং 
নানা দুরদেশে. ইহা! রীতিমত রপ্তানী হইয়া বহু শ্রমশীল উদ্ভোগী পুরুষে লক্ষীলাভের 
পস্থা করিতেছে । 

বাঙ্গালায়ও “ফিসারী কমিশন” এখানকার মতস্তের চাঁষ ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে অন্ধু- 
সুন্ধান করিতেছেন, কিন্তু বোখায়ের অধিবাসীগণ যেমন গবমে ণ্টের প্রদশিত গ্থা অলম্বন 
করিয়া একটী লাভজনক ব্যবসায় আপনাদের করারত্ত করিয়া লইয়াছে সেইরূপে 
বাঙ্গালার কয়জন লোক মংস্তের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়৷ বাঙ্গালার গবমেনন্টের 
পরিশ্রম সার্থক ও নিজের ধনাগমের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহ! আমাদের 

অজ্ঞাত । 
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সচ 

চৈত্র মাস। 

_ সঙধীবাগান রি ঝিঙ্গেষ করল|, শসা, লাউ, কুমড়া ্ রস্ৃতি দেশী স্জী 
চা এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ত্র সকল সী চাষের জন্ত ক্ষেত্র 
(প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, -খরমুজ প্রনৃতির চাষ ফাস্তন মাসের শেষে কর্সিলেই 
ভাল হয়। স্ই.গুলিতে জল সেচন এখন একটা প্রধান কার্য। ঢেঁড়স স্কোয়াস 

_ন্বীজ এই সময় পন করিতে হয়। ভুট্টা! দান! এই মাপের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল 
হয়। গবাদি. পশুর খাস্তের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ ক্রা হইয়া 
থাকে। সেগুলি ফাল্তনের শেষেই তুলিয়৷ মাচানের', উপর বালি দিয়া ভরিবু/ক্তের 
জন্ত রাখিয়! দিতে হইবে। ফান্তুনে এ কাধ্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের 

প্রথমেই উক্ত কার্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আশ্তক। আণ্ড বেগুনের বীজ এই সময় 
বপন করিতে হয়্। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইক্তিুর্কের বেগুণ বীজ বুনিয়। থাকে । 

_-: ক্কষিক্ষেত্র ।_এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চা দিতে হইবে এবং আউশ 
ধানের ক্ষেতে সার ও বাশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন,কোন ফল গাছে এই সময় 
পঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাশের পার্ঈট সম্বন্ধে একটা প্রবাদবাক্য 
লোককে ন্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য। “ফান্তনে আস্ধন, চৈত্রে মাটী, বাশ রেখে 
বাশের পিতামহকে কাটি।” বাশের পতিত পাতার ফান্তন মাসে আগুন দিতে 

হুয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটা দিতে হয় এবং পাক বাশ না হইলে কাটিতে নাই। ক 

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।--চৈত্রের শেষে ও 
বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীর বপন করিতে হয়। ফান্ঠন মাসেই আলু তোলা 

শেষ হইয়্াছে.। কিন্তু নাবী ফসল হুইলে এবং বৎসরের শেষ পর্যন্ত শীত থাকিলে 

চৈত্র মাস পর্য্যস্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে। 

ফুলের বাগান।-_শীতকালের বিলাতী মরম্মি ফুলের মরস্থুম শেষ হয় আসিল। 

 শভেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, 

ই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্তফ। 
শীত প্রধান পার্বত্য প্রদেশে মিশ্লোনেট, ক্যান্ডিটাফট, পপি, স্থাষ্টারসম্ট ফক্স প্রভৃতি 

ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। প্রার্ধত্য প্রদেশে এই সময় সালগম, গাঁজর, 
ওলবপি প্রভৃতি বীজ বপন কর! হইতেছে, আলু বসান হইতেছে । 

ফলের বাগান ।--ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্ত কোন বিশেষ 
ক্ষার নাই। জল্দি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই ল্চি গাছে জাল 

যা খিরিতে টুনা । 



বৃক্ষগুলি খু্নর্বদাই সবুজ পত্রে সুশোভিত থাকে ৷ মালাক্কা, জাত, মালয়, ।সংহল ্বীগে এই বৃক্ষ 
স্বভাবতঃ জন্িয়া থাকে, এঁ সকল স্থানে ইহার আবাদ করাও হইয়! ধাকে ৷ নদীতীরে পলিষাটিতে ইহার 

_ আবাদ সহজে হয়। ক্রমশঃ ইহার আবাদ বাড়িতেছে। ৮1১০ বৎসরে এই বৃক্ষ ফলবান হয়। 





নল. 

সহীহ 

উর নি নাল। 

[ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দারী নহেন ] 

বিষয় পত্রাস্ক 
মশালার গাছ গাছাড়া *** রি ক | ও ৩৫৩ 

গোপালনের কথা | রর 0৩৮৬ র রর ০৯৬ ৩৩৬১ 

চৈতে বেগুণ এত ঠ ই ৯৬৬ ৩৬৪ 

সাময়িক কৃষি-সংবাদ-_ 

রঙ্গপুর কৃষিসমিতির সংক্ষিপ্ত ক্কার্য্যবিরণ *** ০০ ৩৬৭--৩৬৮ 

দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটি সমস্ত! *** ৮০ ৩৭০ 

পত্রাদি-- | | 
গোলাপ, গ্লাসের কাজ শিক্ষা, থাইমল, বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যকর 
স্থানে চাষের জমি আবশ্কক ... 2 **০ ৩৭৬---৩৭৭ 

 সার-সংগ্রহ--- | 

ভারতীয় শিল্পবিগ্যালয়, রেশম শিল্প, ইন্দ্রযব, নারী শিল্পা শ্রম, 
ুক্তপ্রদেশের শিল্প গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, মান্রাজে চন্দনের বন ... ৩৭৮--৩৮৩ 

বাগানের মাসিক কাধ্য - *ত তত * ৩৮৪ 
রগ 

রর বুট এও সু ফ্যাক্কুরী 
বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

ৰ ১ম রই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে আময়! 
র্গ * - আমাদের প্রস্তুত সামগ্রী একবার ব্যবহার 

করিতে ত অঙ্ুর্লোধ করি, সকল প্রকার চামড়ার 

. বুট এবং সু আমর! প্রস্তত করি, পরীক্ষা 

প্রার্থনীয়। রবারের শ্রিংএর জন্ত স্বতন্ত্র সূল্য 

দিতে হয় না। 

২য় উত্ককষ্ট ক্রোম চামড়ার ডারবী ৰা 

অক্ফোর্ডি মূল্য ৫২, ৬২। পেটেন্ট বার্ণিস, 

লপেটা, বা পম্প-ন্থ ৬. ৭২৭ 

পত্র লিখলে জ্ঞাতব্য বিষয় মূল্যের তালিকা সাদরে প্রেরিতব্য । 
ম্যানেজার দি লক্ষে বুট এও নু ফ্যাক্টরী, 



চুক নিক 
নিলুভ্াষ্পন্ন টু 

বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎমক 
পরাতে ৮।* সাড়ে আট ঘটিকা অবধি.ও সন্ধ্যা বেলা 'নটা হইতে ৮॥* সাড়ে আট 

ঘটিক। অবধি উপস্থিত থাকিয়া,সমস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা! ও উষধ প্রদান বদি থাকেন। 
ৃ সী সঁ এ ও চ্ | 

| পানে সমাগত রোগীদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া! ওবধ ও বাবস্থা দেওয়া হয় এবং মফন্বল- 
বাসী রোগীদিগের রোগের বিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাঠ কিয়া উবধ ও ব্যবস্থা পত্র 
ডাকযোগে পাঠান হয়). 

ক কট ্ ৮ ক্ষ রঃ 

. এখানে স্ত্রীরোগ, "শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, ,ল্ীহা, যরৃত, নেবা, 

উদ্দরী, কলেরা, উদরামর, ক্কমি, আমাশয়, রক্ত আমাশর,সর্ত গু্কার জর, বাতল্লেন্ম। ও 
সন্নিপাত বিকার, অঙ্লরোগ, অর্শ, ভগন্দরঃ মৃত্রবস্ত্রের রোগ, বাত, উপদংশ সর্বপ্রকার শৃল, 

চর্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ৰাসিকারোগ,. হাঁপানী, 

সিডনির 

সী 

উন 
2 বক্াকাশ,ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ব প্রকার নূতন ৮৮০০০০০০০৪৪ 
রর আরোগ্য,.করা হয়। 

ক ১ লী নী কী গ. খী 

সমাগত রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার চাধ্য স্বরূপ প্রথমবার 
অগ্রিম ১২ টাক! ও মফ:ম্বলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হ্বিস্তারিত লিখিত : 

 বিবরণের সহিত মৃনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চার্্য স্বরূপ প্রথম বার ২২ টাক লওয় হয়। 
ওঁবধেরসূল্য রোগ ও ব্যবস্থানুযায়ী স্বতনত্-চারধ্য কর! হয়। 

রৌগীদিগের বিবরণ বাঙ্গাল। কি! ইংরাজিতে স্ুবিস্তারিত র্মপে লিখিতে হয্ধ। 
উহ অতি গৌঁপনীক্গারাথ। হয়। নি 

নী শট শি. শি পি শি 

৮১৮৮ 3 

আমাদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রত্তি ডাম ৮১০ পয়সা হইতে ৪২ 
টাকা অবধি বিক্রয় হয়। কর্ধ, শিশি, ওুধধের-বাক ইত্যাদি এবং ইংরাজি ও বাঙ্গাবা 

ঠ িনিটিটিসি পুস্ীক স্থলভ ল্য পাওয়! যায়। ূ , ৮ চি 
পচ 

লি সনি এলিক ক 
৬০নং কাকুড়গাছি রোড, কালকাজা। | 



্। চৈত্র, ১৩২২ মাল। 1 সস যা 
টি সি স্ক স্পা শপ লাশ পল পিপলস পাস পপপুপ পাপা 

ঙ 
- সি 

রসায়ন তন্ত্ববিদ স্ীনলিনবিহরা মিত্র, এম, এ, লিখিত । 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর : 

মশালা সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ কৃষকে প্রকাশিত হইক়াছে। আরও ছুইটি প্রবন্ধে 
. মশলা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা শেষ হইবে। মশাল! শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ ,করিয়৷ 
'অনেক নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ মশালার গুণাগুণ জানিতে চাহিয়াছেন। অনেকে 

যাহ মশাল। নহে তাহার মশালা আখ্যা! দিয়াছেন। এই প্রস্তাবনার আলোচ্য বিষয়টি 

কি তাহা আমর! অত্র প্রবন্ধে বিশদরূপে বুঝাইতে চাই এবং নিত্য ব্যবহাধ্য নানাজাতীয় 

মশালার শ্রেণীবিভাগ করিয়। এক তালিকা দিতে চাই। 

বাঙ্গাল! ভাষায় মশীলা সঙ্গাটি অতিবিস্ৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়__ইমারতাদি প্রস্তুতের 

ইট, কাট চুণ, শুরকীও মশীলা, কোন একটি ওষধ কিন্বা। কাচ, কাগজ প্রতৃতি প্রস্তুতের 

' উপাদানগুলিও মশাল! । মশালার সাধারণ অর্থ__-কোন একটি মিশু পদ্দার্থের উপাদান। 

আমর! এস্থলে খাদ্যেপযষেগী, গন্ধোৎপাদক ও রম্ধনোপযোগী মশালার গাছ গাছড়ার 

বিষয় বলিব। আহাধ্য মশালাগুলি পরোক্ষে শরীর পোষণের সহায় হইলেও 

ন এন কাপ 

কেবলমাত্র ইহার উপর নির্ডয় করিলে জীবন রক্ষা হয় না) ফলতঃ সতন্ত্রভাবে ইহা খাদ্য 
নছে। অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন ও অনুলেপনার্থ তৈলাদি সুস্রাণ করিতে ও বন্দি রঞ্জন 
করিতে সুগন্ধী ও রঞ্তক মশালার আবপ্তক হয়। স্কুলতঃ দেখ! যাইতেছে যে মশালাগুলি 



৩৫৪ কষক-_ চৈত্র ১৩২২ [ ১৬শ খণ্ড 
তি জন পোস্ট িটিসিসালি সস পরো ত পিপল পাখি, দি তশিসপতিস্টিপিসসপত পি শিক 5৯ সিল ০৯ এ ০৭ পলা পিপি ওসি পি পাস পন শি ো শি পচ পি লস আসি 

( ফল, ফুল, বীজ, লতা চা পাতা ) দ্রব্য বিশেষের উৎকর্ষ সাধনার্থ : বার হয়, রসনার ও 

স্বাণেন্ত্রিয়ের ও নয়নের তৃপ্তিসাধনই তাহাদের প্রধান কাধ্য | সুম্বাদ, সুপেয়, সুস্রাণ 

়নমনোহর খাগ্ঠ ভ্রব্য ব্যবহারে হৃদয় উৎফুল্ল হয় ও শরারের সজীবত। সম্পাদিত হয় 
মশাল! সেই সজীবত। আনিয়া দের। আমর! মশাল! জিনিষটাকে অতঃপর আহা 

স্পা, স্ঞঞক্ষী অশ্শালা ও আগুন্নেল্স স্বষ্পণালা এই কয়েকটি 
প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। 

আবাহাম্্য ম্ম্পাতলা বহুবিধ । ভারতবর্ষে অন, ব্যঞ্তন, মিষ্টান্ন, পোলাও 

পক্কান্ধ যাহ! কিছু প্রস্কত কর! হউক না তাহাতে কোন না কোন মশালার আবশ্তক 

মশালার ব্যবহার ভারতে যেমন এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। যুরোপ, এমেরিকা 

জাপান, অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি দেশের লোকে সিদ্ধ, পক, ভাঁজত দ্রব্যে অপেক্ষাকৃত কম 

মশাল! ব্যবহার করে। তাহারা কোন কিছু দ্রব্যে বড় জোর শরিষা গুড়া মথাইল কিন্ত 

করি, কোর্খ প্রসৃতিতে ছুই তিনটি মশাল প্রধান করিল 'অথব৷ ভিনিগার মিশ্রিত আদ। 

পেয়াজ রন্থুন লীকের সস্ ঢালিয়৷ দিল--কিন্ত ভরাতের অন্ন ব্যঙ্গনা্দি রিতিমত ছুই 
চারিধান। মশাল! সংযোগে সিদ্ধ হওয়। আবশ্যক | মশালার এম্বপ্রকার ব্যবহার যে 

দোষের তাহা বলা যায় না) কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ধারণা অন্তরূপ 

তাহাদের বিশ্বাস অধিক মশাল ব্যবহারে পরিপাকের ব্য।থাত হয়। অত্যাধক মশালা 

ব্যধহার অবশ দোষের হইতে পারে, বিশেষতঃ অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যদৃচ্ছভাবে মশালা 

ব্যবহার অনিষ্টকর হইয়া থাকে কিন্ত সাধারণতঃ মশাল। ব্যবহারে অনেক গুণ দশায়-_ 

আহাধ্য বস্ত হুপ্রাণ সুস্বাু হইলে আহার কালে মন প্রফুল্ল হয়, অন়ে রুচি হয়, রপনায় 

রস' সঞ্চার হয়, চর্বনকালে অধিকতর লাল। নিঃসরণ হয় সুতরাং আহাধ্য বস্ততে মশাল 

সংযুক্ত হইলে উপকার অপেক্ষা অপকারের সন্ভাবনা কম। আদা, হরিদ্রাঃ শরিষাদি 

লবঙ্গ, দাকচিণি, মরিচার্দি অনেক মশলার দ্বারা শরারের অনিষ্টকারী জীবানু নষ্ট হয়। 

মশালগুলি আমাদের নিত্য ব্যবহাধ্য। আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্রব্যাদি সম্বন্ধে 

কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাক। নিতান্ত প্রয়োজন । এই হেতু আমরা মশালার আলোচনায় প্রবৃত্ত 

হইয়াছি। | 
আহাধ্য মশালার অনেকগুঁল উপবিভাগ আছে। রন্ধনের মশালার মধ্যে লঙ্কা, 

হলুদ, জির! মরিচ ধনে শরিষ! এই গুলি পেষণ করিয়া ( বাটিয়। ) ঝ গুড়া করিয়। ব্যঞ্জনে 

ব্যবহার করা হয় । এহ কারণে বাঙগলা চলিত কথায় ইহাদিগকে বাটনার মশাল বলে। 

জির৷ মৌরি রন্ধনি কথন কখন পেষণ করিয়। প্রয়োগ করা হ্য় বটে, কিন্তু প্রায়ই জীরা, 

মৌরি চন্দনী বা রাধুনী, মেথি গ্রতৃতি মশাল! ব্যঞ্জনে সম্ভার দিতে । ফোড়ন) প্রযুক্ত 

হয়। এই গুলিকে এই জন্ত চলিত কথায় ফোড়নের মশলা বলা যায়। তেজপত্র ও 

সস্ভারে আবশ্ক, তেভ্পাত! বাটিয়াও ব্যবহার হয়। পেয়াজ রন্থুন সপ্তারে লাগে কিনা 



১২শ সংখ্যা | ] গশশালার গাছ গাছাড়। ৩৫৫ 

 বটিয়া দেওয়া যায়। পেয়াজ তরকারীর মত খণ্ড খণ্ড করিয়াও ব্যবহার হয়, রম্থনের 
এক্প ব্যবহার হয় না। আন ঝাটিয়া তাহার রস বা পি আদা বা! আদার কুচি, ব্যঞ্তন, 

অল্প বা চাটনির উপাদান । আস্ত লঙ্কা, পেয়াজ বা রম্থুন কোয়া অন্ন ও চাটুনির প্রধান্চ 
উপাদান। লঙ্কা ফো'ুনেও খুব ন্যবভার হয়। শরিষার টৈঠলের সহিত লঙ্কা, আদা, 
পেয়াজ, বা রন্থন সংযোগে-আম, স্রেতুল, কুল, জলপাই কমরাঙ্গা করমচার অতি 

উপাদেয় চাটুনি প্রস্তুত হয়। হিওও চাটনি ব্যপ্নাদির মশীলা--হিঙের ব্যবহার ফোড়নে 
সমধিক । যাহার! পেয়াজ রহুন খান না তাহার। ডাল, ঝোল নয়নে হিঙের সম্ভার দেন। 

ংসাহারে রত অনেকেই বলেন যে পেরাজ রন্ুন প্রয়েগ না করিলে মাংস স্ুস্বাহ হয় 

না, চপিত ক্থায়--মাংস মজে না। কিন্তু পেয়াজ রহস্থন বাবহার যাহারা নিষিদ্ধ 

বলিয়া মনে করেন তাহার! পেরাজ রন্থনের কার্ম্য হিঙে সাবিয্ন। লন । 

ধনে (00719007010 9801৮51]1), শরিষ। (31857108. 9) ) পৃথিবীর বন্ৃতর 

স্থানে জমিয়! থাকে,__ঘুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ সর্বত্রই ইহাদের চাষ বিস্তার 

লাভ করিয়াছে । যব, গম, লৈ প্রহৃতি রবিখন্রে সহিত ইহার আবাদ হয়। যে 

সকল ক্ষেতে যব, গম জন্মায় তাহাতে ধনে শরিন! হয় । 

লঙ্কা--অনেক রকমের লঙ্কা আছে--যে ক্ষেতে বেগুন হয়, আলু হয় তাহাতে লঙ্কাও 

হয়। লঙ্কা, আলু, বেশুণ সমশ্রেণীরই উদ্িদ। লক্কীর 'আবাদ এসিয়া, ঘ্বুরোপ, 
এমেরিক। সর্বত্রই হইয়! থাকে তবে এমেরিকায় কিছু অধিক। 

মৌরি-_( ০0177108101) ৬0171) ইহ। মিসর গ্রীস পূর্ব এপিয়র মহাদেশ সমূহে 

জন্মে-_- ইনু রন্ধনে, মিষ্টান্ন, পরান ও পানের সহিহ ব্যবহার এয় বটে কিন্তু ইহার প্রধান 

প্রয়োজন তৈলের জন্য! এই তৈলের ভিবজগুণ আছে । উহার শিকড় ওষধার্থ ব্কহার 

হয়। ইহাকে পটহার্ব পণ্য।য় ভূৃক্ত করা যায়। এই জাতীগ্ন উদ্ভিদের শাকপাতা 

অন্নবাঞ্জন মুাণ করিতে আবশ্ুক হয়। বিলাতী পটহার্ধ যথা মার্জোরাম, থাইম, 

ল্যাভেগার, সেজ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যায়। ধনে শাক, পচাষান 

(০98০5691180 75200100811), মিণ্টশাক (401102980৮8, ৮015518 ) 

মেথি শাক (10160779]18 ঢা90170111076গো]া), বেখুয়া শাক (00917000015) 

21017 ) প্রভৃতিকেও হার্ব বলা যায়। বাগান জমিতে এই সকলের চাষ হয়। 

গোবর সস্পাজা1--আমাদের বাঙলা দেশে কীচা আমের সময় গো্টার যশালা 

নামে এক প্রকার মিশ্রিত গুড়া মশালা প্রস্তুত হয়; তাহা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে ব্যগ্জন 

অতিশয় স্ুস্বা্ হইয়া থাকে | ভাজা চাল বা মুড়িতে তৈল মাথাইয়া তাহাতে থিধি্ 

গোটার মশাল! মিশ্রিত করিলে তাহা খাইতে অতি উপাদেয় ও মুখরোচক হয়। এমন 

কি অনেকে লুচি কচুরি ফেলিয়া এবম্প্রকারে মুড়ি খাতে পছন্দ করেন। এই মিশ্র 

মশ/লায় শরিযা; ধনে' হলুদ, লঙ্কার গুড়া থাকে৷ এতদ্যতীত জিরে, মৌরি, মেথির 
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শু'ড়াও কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত কর! হয়। ধনে, জিরা, মৌরি, মেগি ভাজিবার 

খোলায় 'আগুগের তাপে সামান্য উত্তপ্ত করিয়! লইলে তবে গুড়াইবার ্রবিধ। হয়। 

&লুদ, লঙ্কা ধনে ও শরিষার গুঁড়ার পরিমাণই অধিক এবং এই কয়টি প্রায় সমভাগে 
িশ্রিত থাকে । জিরা মেঘ মৌরি প্রতৃতি গুড়ার পরিমীণ উহাদের ১৬ ভাগের এক 
মাত্র) পচাপাতা গোলাপপাপড়ি, একাঙ্গি কস্তুরি গ্াহৃতি শৈলে ব্যবভারোপযোগী সুগন্ধী 

মশালাগুলিও গোটার মশালার উপাদান । ইহাদের পরিমাণ কিন্তু বৎসামান্য । প্রায় 

আড়াই সের মান্দাজ গোটার মশালায় বেনের দোকান হইতে ৮** আনা হিসাবে 

ছুই পাতা মাথাঘসা ব। তেলের মশালা 1০ শানায় খরিদ করিলে যথেষ্ট হয়। 

এই গুলিও অল ভাজিয়া লইলে তবে গুঁড়। হয়। গোটার মশাৃলায় আর একটি উপাদান 

কাচা আমের রস। সমস্ত গুড়াগুলি মিশ্রিত করিয়। তাাতে আমের রস মাথাইয়া 

রৌড্রে এ মিশ্র মশীলা শ্ুকাইতে হয়। বোলে, ঝালে আয়ে সে কোন ব্যগুনে এই 

মিশ্র মশাল! ব্যবহার কর! যায়। বলাবাছুলা ইহার সহিত সামান্ত পরিমাণ লবণ মিশ্রিত 

থাঁকে।. ইংরাজি ভাষায় যাহাকে করি পাউডার (08115 1১৮৮) বলে, গোটার 

মশালাকে তাহার নামান্তর নলিলেও বলা যায়৷ উহা খব স্বাস্থাপ্রদ 

দারুচিনি (01711790702102) 1 2951570100178), তেজপত্র  (017791007)1077) 

[.87)818) এই ছুইটিই এক জাতীয় গাছ। তেজপাঁত ৪ জ্রারুচিনির গাছ শ্রীন্ম- 
মণ্ডলে বহুদূর ব্যাপিয়! জন্সিভেছে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ষাভা, সিংহলা মালয়, 

মালীবার, উত্তর ভারত ও আরও বহুহর স্থানে জন্মিতেছে। সিংতলে দারুচিনির 

স্থবুহৎ বাণিজ্য চলিতেছে । তথা হইতে দংসরে গা ৫* লক্ষ পাঁউওু দারূচিনি যুরোপ, 

এমেরিকায় চালান যায় । এখানে অত্যধিক পরিমাণে আবশ্তক হয়। ভারতে পলানন, 

পায়স, পক্কাযন ও মিঠাই প্রস্ততে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । হিমালয়ের মধ্য প্রদেশে 

দারুচিনি ও তেজপাতার বন আছে । তেজপাতার ফুলের গন্ধও মনোহর । 

গশানেন্স সশস্ণালা--পান অর্থে পানীয় কেহ না বুঝেন। পান তাশ্বুল 'অর্থে 

এখানে ব্যবহার হইয়াছে । ভারতবর্ষে পানের +( তাশ্ুল ) ব্যবহার অতিশয় অধিক। 

আসমুদ্র, হিমাচল আহারের পর এনদ্দেশে পান অনেকেই ব্যবহার করে। পানে চুধ 
ংযুক্ত করিয়া চর্বণ কর! হয়। শুপারি, বোয়ান, ধনে, চন্দনী, মৌরি, লবঙ্গ, দারুচিনি, 

ছুই রকম এলাচ, জৈত্রি, জায়ফল, কপ্পূর, কাবাঁবচিনি, খদ্ির প্রভৃতি মশালা সংযোগে 
পান নুধাসিত করা হইয়। থাকে । খদির চুণের সহিত মিশ্রিত হইলে টুকূটুকে লাল রঙ 
ফলিয়া উঠে। খদিরের ভেবজ, জীবাণু নষ্টকারী গুণ বাতীত রঞ্জক গুণ আছে বলিয়া 
ইহা রঞ্জনেরও মশাল! । শুপারির দন্ত দৃঢ় করিবার শক্তি 'আছে। পানের ভীবাণুনাশক 

*«. পাতা--বেতের দোকানে তৈলের বা গোটার কয়েক প্রকার 'র সুগন্ধী : মশালা কাগজে বাধিয়া এক 

পাতা হিসাবে বিকুয় হয়| , 
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শক্তি বিলক্ষণ রুপে আছে। শুপারির (51659 099০1), 1391091-771 79117) 

আবাদ ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। সরস মাটি না হইলে শুপারি হয় না। নদীর 
চড়ায়--যেখানে নদীর জল উঠিয়া! পলি পড়ে, তথায় শুপারি স্ুন্দররূপে জঙ্গ্িতে দেখা 

যায়। পুর্বববঙ্গে অনেক স্টপারি বাগান আছে। ব্রহ্ষদেশ, ভারতের পুর্ধব উপকূল 

সিংহল ও মালয় দ্বীপ হইতে নহুটাকার শুপারি ভারতবর্ষে আসে-_এখানে শুপারির থচরও 

বিস্তর । দাউল ও মাংসাদি সুসিদ্ধ করিতে হইলে সিদ্ধ করিবার হাড়ি বা কটাহে শুপারি 

কাটিয়া দেওয়। হয়। মশাল! মাত্রেরই জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা 'আছে--কপূরের 
জীবাণু নাশক গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত মশালায় পাঁচকগুণ আছে কিন্ত 

অত্যাধিক ব্যবহাবে মনিষ্ট হয় । জায়ফল (1 ৮146102, 177818)১81168) ইহার গাছ 

দেখিতে মতি স্থন্দর । বৃহৎ ঝাড়াল বৃক্ষগুলি সর্দদাই নবীন সবুজ সাজে সঙ্জিত। 

জায়ফল ও জয়িবীর "পর নাম রামফল ও রাম জৈতী। মালাবার উপকুলে ও 

ব্রিবান্কুরে ইহা জন্মিয়া থাকে । জাভা, সিংহল ও মালয় দ্বীপে যথা তথা জায়ফলের 

গাছ আছে। জাভা হইতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার জারফল রপ্তানি হয়, জ্বায়ক্ষল উৎরষ্ট 

গরম মশাল! । পোলাও রান্না জায়ফল ব্যতীত হয় না। ইহার ভেষজগুণ আছে-_ 

নিদদান চিকিৎসায় নিতান্ত প্রয়োজন । 

গক্পষ্য আস্পাঁল--লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, দারুচিনি এইগুলি গুড়া 

করিয়া বা পেসণ করিয়া ব্যঞ্জন নুন করিতে আবশ্তক হয়। পলা রাধিতে লবঙ্গ, ছোট 

এলাচ, জায়ফল, সাঁজিরা, সা-মরিচ, জাফ্রানের 'মআবশ্কুক | এতদ্বাতীত লঙ্কা, ধনে 

তেজপান্রেরও প্রয়েজন হয় । জাফরান শু'ড়া, দুধের সহিত মিশাঈয়া পোলা ওয়ের চাউলে 

 শাখান হয়। আন্ত মশলা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া সেই জলে চাউল সিদ্ধ করা ভয়। 

ছোট এলাচের গুড়া, জায়ফলের গুড়া বড় এলাচ, লবক্ষ, পায়স, পক্কান, মিষ্টান্ন 

স্বাদ গন্ধে মনোহর করিবার জন্য তমহরহ ব্যবহার হইয়া খাকে। কমলার খোঁষ। ছারা 

কমলার গন্ধযুক্ত কমলার বরপি ও আম আদ। দ্বারা আম সনেস ও আমের সরবত প্রস্তুত 

হয়। আম আদ! সংযোগে তেতুল ও পেপেছ্ার! সুন্দর মুখরোচক চাটনি ও অয প্রস্তবত 
হয়। মিঠাই মিষ্টান্নে জৈত্রির ব্যবহার দেখা সায়। কমলার খোস| বা আম আদার 

এম্লে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! হইল বটে এই ছুইটি কিন্ত গরম মশলা পর্য্যা়ভুক্ত 

নহে। বরং পেয়াজ, রন্ুনফে গরম মশলার শ্রেণীতে ফেলিলেও ফেলা যায়; কারণ 

ইহাদের অন্যান গরম মশলার ন্তায় উত্তেজক গুণ আছে। কপূর গরম মশলার 

অন্ততূক্কি। মিষ্টান্নাদিতে ও পানীয় জল ন্ুবাসিত করিতে কপূর্র ব্যবহার কর! হয়, 
প্রতদ্বযতীত 'ষধার্থে কপ্পূরের ব্যবহারই অধিক । কাবাব চিনি পানের ও রন্ধনের মশল!। 

পিপুল রন্ধনের মশলা, আবার ইহার আচার ও মোরববা হয়। ওঁষধে ব্যবহারের জন্য 

ইহা আতদু। | 



৩৫৮ কষক- চেত্র) ১৩২২ | ১৬শ খণ্ড । 

মশালাগুলি কোথায় উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ ইহাদের চাষ কারকিৎ কি প্রকার 

এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাক। সকলের পক্ষে আবশ্ক। আদা ( 21102109: 

07081)01%5 ) ও হরিদ্রার (087081)2 10175 ) চাষ একই রকম দৌয়াম সরস 

মাটিতে ইহার! ভাঁলরূপ জন্ম, পীকম।টি ইহাদের পক্ষে উত্তম সার। গ্রীম্মগ্রধান 
এসিয়৷ তুখণ্ড ভিন্ন ইহার চাষ দৃষ্ট হয় না। 

পান (চ1]0797 739691), গোলমরিচ (7০. [187807), কাবাব চিনি (1১. ০9918), 

পিপুল (৮. 1০78০01) ইছাদের পক্ষে শৈত্যপ্রধান স্থান ও সরস দৌয়াস মাটি উপযোগী । 

পানের আবাদ ভারতবর্ষ, সিংহল ও মালয় দ্বীপে দৃষ্ট হয়। পিপুল পানের মত লতানিয়৷ 
গাছ এবং পানের মত সমন্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম।য়। যেখানে পান জন্মান সম্ভব 

সোনে পিপুল হইবে। সিংহুল, ভারতবর্ষ ও মানয়দ্বীপে পিপুল স্বাভাবিক অবস্থায় 
দেখ! যায়। গোলমরিচ ও কাবাব চিনির লতানিয়া গাছ হয়, এই সকল গাছ খুব উচ্চ 

হয় না, ইহাদের কাও ঝুপী ও ঝাড়াল হয়। 

লবঙ্গ (02917190875 0101)511965), দ[রুচিনি (01010901007 295- 

18,010101))), কপুর (0. 08011917078), তেজপত্র (0. 1'270919) ইহাদের মধ্যে লবঙ্গ 

মাভালাঙ্কার দ্বীপে প্রধাননঃ স্থান পাইয়াছে। দারুচিনির ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়দ্বীপে 
অনেক গাছ আছে। টা ফর্মোস! দ্বীপের ও চীন, জাপানের গাছ । ভারতের যথা 

তথা তেজপাতার গাছ আছে পার্বত্য প্রদেশে কিছু অধক। জায়ফল, মালাকা ও 

জাভ| দ্বীপ হইতে আমদানী হয়; এখান হইতে প্রায় ১০ লক্ষ পাউও জায়ফল 

ইতস্ততঃ রপ্তানি হয়। 

জাক্রান (01০০5 51৮৮5) চীন সাম্রাজ্ঞা, স্পেন ও ভারতবর্ষে কাশ্মীর প্রদেশে 

ইহার আবাদ হইয়! থাকে । আর এক রকম বন্ত জাফরান আছে তাহ|র নাম ক্যারম 

কুয়ী (0810 08101) ইংর|জীতে ইহাকে 0918৬2৮ 4৪৪৭ বলে। কাশ্মিরে ও 

আফগানিস্থান প্রস্থৃতি স্থানে ইহা কধিত ভূমির আগাছা । উহার বীজ বা আন্ত 
বাঞ্জনে ও মিষ্টানে ব্যবহার হয়। 

পিয়াজ, রস্থুন, লিক, এসপারাগসগ ইহার! উদ্ভিদশান্ত্রমতে লিলিয়াসি বর্গের অস্তর্গত। 
ইহাদের চাষের প্রণালী একই প্রকার । শীতকালে ইহাদের আবাদ হয়; উহাদের জন্ত 
হাল্ক! দোয়াস বগোন জমিই প্রশস্ত । | 

জীর। (000102 ০570177027) ইহা শাদা ও কাল দুই প্রকারের আঙ্তে, ময়িচ ও 

কাঁল শাদা দুষ্ট রকমের আছে । শাদা মরিচ কিন্তু সন্তন্ত্র একজাতীয় মরিচ নহে, কাল 

মরিচের থোল৷ ছাড়াইলে মরিচগুলি শাদাবর্ণের দৃষ্ট হয়। কিন্তু শা জিরা (0800) 
1১9100 0841971617) নামে সতন্ত্র একজাতীয় জিরা আছে। ইহা কাল রঙের। 

কাশ্মীর ও শিমলা পাহাড়ের উত্তরস্থিত রামপুর বুসায়।র প্রভৃতি অঞ্চলে জন্গিয়৷ থাকে । 



১২শ সংখ্যা । মশালার গাছ গাছীড়া ৩৫৯ 

বড় এলাচ (19879, 05179877017) ও ছোট এলাচ মশালার রাজা বলিলে হয়। 

রন্ধনে, পানে, মিষ্টান্ন সর্ধরকমে ইহার ব্যবহার অত্যধিক গ্রীম্মপ্রধান দেশে অনেক 

জায়গায় ইহার! জন্মায় । জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ, ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিন্ন হবীপপুষ্জ, 

সিংহল, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এই ছই উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। শৈত্যপ্রধান পার্বত্য 
বনভূমি ইহাদের প্রিয় স্থান। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পৰ্তগাত্রে ঝড় এলাচির 
বহু খিস্ৃত ক্ষেত্র আছে। ছোট এলাচ কিম্বা ঝড় এলাচ নিম্ন ভূমিতে জন্মে না। 

যদি ব৷ বড় এলাচের ফুল ফল হয় কিন্তু ফল পুষ্ট হয় না। ছোট এলাচের ফুল ফল 

আদৌ হয় না। সিংহলে প্রায় ৯০০ একর ড় এলাচের আবাদ আছে। তথা হইতে 

বংসরে ৮ লক্ষ পাউগু এলাচ ইতস্ততঃ রপ্তানি হয়। ১ পাউও বাঙলা দেশের মাপে 

প্রায় আধ সের। মহীশুর ও মালাবার উপকূল, ত্রিবান্ধুর, কুর্গ প্রস্থৃতি অঞ্চলে ছোট 

এলাচ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । মলয় দ্বীপপুঞ্জে ও জাঞ্জিবারেও ছোউ এলাচের 

চাষ প্রবন্তিত হইয়াছে । 

জ্গক্জ্ী স্স্ণাজ্লা--স্থগন্ধী মশালার মধ্যে অগ্ুরু (4001198,18, 485110-" 

018) কাষ্ঠ, ধুপ, নাগকেশর ফুল, জটামাংসীর শিকড়, কুটমুল (কাশ্মির), মুখা, 

দেবদারুকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, দোলন টাপার ফুল (76900111177 ১31১1০80012) আযুর্বল 

(থয ॥181]9971)91199) খম্ খস্ মুল, রোজাঘাষ (1১০১৪, £8,58) দোঁন।, মেথী, একাঙ্গী, 

কস্তরি (7711)15015 91)9110195018185), পচা পাতা, তৃণ ঝা লেবুধাষের পাতা, কেতকিপত্র, 

কেতক্কী ফুল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, পিমেণ্ট। (এতদ্দেশে এ গাছ নাই, ভূমধ্যসাগরের 

উপকূলে জন্মে) আম আদা ও গোলাপের পাপড়ি প্রধান। এই সমুদয় মশালার 

অধিকাংশগুলি তৈল সুগন্ধ করিতে কিম্বা গন্ধ-ার প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন" হ্য়। 
কতকগুলি দ্বার| (যেমন দোলন টাপ ফুল, নাগকেশর ফুল, শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ 

খস্থম্, রোজ ঘাষ, গোলাপ পাত। ) জল, সরবত প্রত্থতি পানীয় দ্রব্য স্থবাসিত হইতে 

পারে। দৌোনা, রোজা ঘাষ, কেতকিপত্র, লেবু ঘাষের পাতা, চাউল সিদ্ধ করিবায় 

সময় হাড়িতে দিয়া সিদ্ধ করিলে ভাত খুব স্থুবাসিত হয়। দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট 

এলাচ, পিমেণ্ট) প্রভৃতির মাশাসার গন্ধ কথঞ্চিৎ উগ্র। এইজন্ বিশেষ বিশেষ 

কার্য্যে এইগুলির ব্যবহার দৃ্ই হয়। বঙ্গদেশে কেঁয়া খয়ের নামক এক প্রকার 
স্থগন্ধী থয়ের প্রস্তুত হয়। কেঁয়াফুলের গুড়া, পাপড়ি থরের, জোয়ান, চন্দনী, 

বড় এলাচ ছোট এলাচের গুড়া মিশ্রিত ক্রিয়৷ লইয়া তাহাতে জল সংযুক্ত 

করিয়৷ লেইবৎ তরল করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা কেঁয়। পাতায় বাধিয়া কলার আকারে 

রৌদ্রে শুকাইয়৷ লইলে কেঁয়া খয়ের প্রস্তুত হইল। ইহা স্ন্দর। কেঁয়া খয়েরে 

কেঁয়। ফুলের গুড়া ও খদিরের পরিমাণই অধিক ॥ অন্থান্ত মশালার পরিমাণ অন্থপাতে 

কম। সন্দেশের খালাতে আম আদীর রস সংযোগ করিয়! আম সন্দেশ গ্রস্ত হুয়। 
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কমল! লেবুর খোসা কিছুক্ষণ গরম সন্দেশের থালার উপর রাখিয়া €কান পাত্র দ্বারা 

ঢাকিয়া রাখিলে তাহাতে কমলার সুন্দর গন্ধ সঞ্চারিত হয় । এই রকমেই কলিকাতার 

বিখ্যাত কমলার বরপি তৈয়ার হইয়া থাকে। 

ল্রও৪নেল্স আস্পতলা- আলকাতর! হইতে আযানিলিন নামক রঞ্জক পদাথ 

আবিষ্কৃত ও ব্যবহার হওয়ার পুরে যাবতীয় শিল্প অথবা! কারুকার্য্যে উদ্ভিজ্জ রই প্রচুর 

পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আজকাল উদ্ভিজ্জ রও ব্যবহারের অভাবে অনেক পরিমাণে 

লোপ পাইয়াছে। কেবল কয়েকটির এখনও পর্য্যন্ত চলন আছে। ব্যবসায়িক হিসাবে 

অধিক পরিমাণে ষে সমুদয় রঞ্জক পদার্থ দেখা যায় সে গুলি প্রারহই কষ অথবা ট্যান 

(120) 1 বাবলার ছাল ও শুট (405,018, ১,:৪/১1০8), ভোরার ছাল (1)12901)078 

: 12100701808), তার ওয়ার ছাল (095১12) 21810018,08,) শো দালের ছাল .(089518, 

15515) ও হরিতকী (97201779119, 0159019)-_-এই গুলিই সর্বপ্রধান রঞ্জক কষ। 

দেশে ও বিদেশে চামড়া প্রস্থতি রঙ করিবার জন্য ইহাদের যথেষ্ট কাটতি আছে; 

সুতরাং বাজারেও সচরাচর পাওয়া মায়! মন্। কতকগুলি কবের ব্যবহার অন্ন বিস্তর 

পরিমাণে স্থানীয় ; তাহাদের মধ্যে এস্থলে নিয় লিখিত গুলির নাম করিতে পারা য়ায় ১ 

মান্দ্জে রক্তাপত্ত (৬ 977)011880 14 2018,57)8,808), মধ্য প্রদেশে সাই (791777179]18 

(019170958,) ও শাল (87০78, 70)9568) এবং নানাস্থানে পারুল (1,885 010)7718 

[98৮51001:8), ভিওল (00109, আ070191) '9 জাম (00891519, ) 8,17019018,0%) | 

বস্ধাদি রঞ্জনের জন্য নানাবিধ বৃক্ষের মূল, কান্ট, ত্বক ও পুস্পাদি ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টাস্ত 

স্বরূপ রক্তচন্দন কাষ্ঠ (269709০081)85 38065107055) হইতে লালরঙ, ক।টাল কাঠ 

আমূল হইতে পীত রং, লোধ ছাল (১5 1১19০০৯ 1'8,0911)058) হইতে লাল ও পীত 

রঙ বিশেষ রূপে উল্লেখ করিতে পারা যায়। এতপ্তিন্ন স্থান বিশেষে বিশেষ রঞ্জক 

পদার্থ উৎপাদিত হয়। বোম্বাই ও মান্জ্রাজ প্রদেশের বামল। গুড়ি (24911993 

1711111)7069519) হইতে লাল রঙ ব্যতিত ক্কমি নাশক ওষধ ও প্রস্তুত হয়। ভারতের 

পশ্চিম উপকূলে ন্ুর্গা অথবা তাশ্ব। নাগকেশর নামক ফুলে এক প্রকার লাল রঙ হয়। 

সরকার হইতে প্রতি নসর এই গাছগুলি বিলি হয়। মালাবার. ও উত্তর ও দক্ষিণ 

কানড়ায় ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 

লটকানের রঙ (8158 01111891779) এখনও পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে রেশমী কাপড় 

রঙ ও ছানা পনির প্রন্ততি রঙ করিতে ব্যবহৃত হয়। পলাশ ফুল, শিউলী ও চম্পক 

ফুলও 'অল্পবিস্তর রঙ করিবার জন্য কোন কোন স্থানে ব্যবহ!র হইয়া থাকে । বলা! বাহুল 

যে নীল, কুন্ুমফুল, জাফ্রষন ও আলকানিমুলের এখনও পর্যন্ত কতক কতক পরিমাণে 

চাষ হয়। 
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 গোপালনের কথ! 

শ্রীপতরুচরণ রক্ষিত লিখিত । 

গোপালনের উপকারিত। স্থন্ধে কে।ন জ্ঞানা কৰি লিখছেন, 
“ধরাপতিনাম পরমা হিতেরম্, পয়োভিরান্মীয় পতৈশ্চদরা, 

পুতি পুত্রৈশ্চ নহী 'সকর্ষে, গৌরেব মতি। জননী ন মাতা ।” 
ধরাপাতর পরম হিতকারিনা, হু ও দত দ্বার! প্রতিপাণককে পুত্রবৎ পালন করেন, 

ভূমি কর্ষণ জন্ত স্বীয় পুত্রকে দান করেন, অতএব জননী মাতাও গোমাতার তুল্য নহেন। 

মহবি ব্যাসদেব ধেনুনাহান্ন্য এইরূপ বর্ণন করিরাছেন,-_ 

পপৃষ্ঠে ব্রঙ্ধা গলে বিঞু মুখে রুদ্র প্রতিষ্ঠিতো, মধ্যে দেবগণাঃ সব্বে রোমকুপে মহ্ষয়ঃ। 

নাগ! পুচ্ছে ক্ষুরাগ্রেষু যে চাষ্টে। কুলপব্বতা, সুত্রে গঙ্দদয়োনগে। নেত্রয়ো শশীভাঙ্করৌঃ | 

এতে যন্তান্তনৌ দেঝ।; সা ধেঞ্ বরদাস্তনে, বণিতং ধেলুমাহাক্ব্ং ব্যাসেন শ্রীমতা ত্বিদম্ ॥৮ 
পুগ্ে ব্রহ্গ।, গলে বিষু$। সুখে কদ্রদেন গ্রতিষ্ঠিত, শরীর মধ্যে দেবগণ, রোমকুপে 

নৃহষিগণ, পুচ্ছে নাগাঁধলী, ক্ষুরাগ্রে অষ্টকুল পব্বত সংস্থিত, মুতে গঙ্গাদি নদী, নেত্রদ্বছে 
শশা ভাস্কর অবস্থিত, থে ধের শরীরে এই সকল দেব খধির অধিষ্ঠন তিনি আমার 

প্রতি বরধাত্রী হউন । 

ভগবান স্বয়ং গোপাপরূপে গেলকে গোপালন করেন, এজগ্ত তাহার প্রণামে-- 

“নমো! ব্রঙ্গণ্যদেবায় গে। ব্রাঙ্গণ হিতারচ” শব্দ সন্িবি রহিরাছে। তিনি ব্রাহ্ষণগণের 

খজ্ঞ কাধ্যে প্রয়োজনীয় ঘুতের গ্রপ্ত গোলক হইতে মহনি জমদগ্িকে নন্দা, ভরদ্বাজবে 

স্থভদ্রা, বশিষ্ঠকে সুরভি, অত্রিকে শালা এবং £গাতিমকে ভুমন। এন গঞ্চ গাভী দিয়া 

ছিলেন, তাখ। হইতে ভূতলে ে। বুদ্ধি হইরাছে। 

ভারত হিন্দুর দেশ, হিন্দুর উপাগ্ত প্রত্যক্ষ দেবত গো, প্রাঙ্গণ । হিন্দুগৃহ বিগ্রহ 

গোমাতার সেব৷ ও পালন পরম পণ্য ও সৌভাগ্যজনক মনে করে। অনবধানতাবশতঃ 
অথব। দৈবাৎ গোবধ হইলে হিন্দু প্রারশ্চিন্ত করিয়া পবিত্র হয়। গাভীর মল, মূত্র, হুগ্ 

দারা হিন্পু নিত্য উপকৃত হয়, গোময় ভিন্ন হিন্দুর গৃহশুদ্ধি হর না, পঞ্চগব্য না হইলে 
অশৌচ ত্যাগ হয় না। পিত মাত শ্রাদ্ধে যে বুষোৎসগ কর হয়, তাহার উদ্দেশ্ত গোবংশ 

বৃদ্ধি। এখনও ভারতে এমন হিন্দ আছেন, যিনি অগ্রে গোগাম শা দিয়া জল গ্রহণ 

করেন ন | কিন্তু কালমাহাস্ত্যে হিন্দুর মনে এম হওয়াতে অনেংকহ গোপালনে গরাজ্ুখ 
হইয়াছে। যে অল্পসংখ্যক লোক দুগ্ধের লোভে ছুই একটা গাভী রাখে, তাহারা কেহই 
স্বয়ং গাভীর সেবা যন্ত্র করে ন|, এইরূপ হতাদররে বিশেধতঃ পর্যযগু খাঞ্চাভাবে গোজাতির 
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অতি অবনতি ঘটয়াছে। তাহা গল্প সমগ্র ভারতে যে তিন লক্ষে অধিক কশাই 
. আছে, তাহাদিগের ঘার! প্রতি বসরে যত গে জন্মে, তাহায় আধক হত্যা হওয়াতে 
 গ্তোবংশ ন্ন্ুল হইতে বসিয়াছে। চর্দের লোভে পাষণ্ডের! বিষ প্রয়োগে কত গো বধ 
করিতেছে এবং মড়কে 'ও অন্যান্তঠ কারণে প্রতিবৎসর কত গোবংস মরিতেছে তাহার 

ইয়তা নাই। প্রতি বৎসর কত যে গবাদি পণ্ড কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার সংখ্যা হয় 
না। আগে খোবংশের এত অকাল মৃত্যু ছিল না৷ তখন গোচারণের মাঠ ছিল, গবাদির 
সচ্ছন্দ বিচরণের সুবিধা ছিল, গবাদির তৃণ ঘাষাদি 'ও পানীয় জল পর্ধ্যাপ্ত পরিম!ণে 
মিলিত। গোবংশ হষটপুষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিল। অধুনা পন্কিল অপেয় জল পান করিয়া, 

অর্ধাসনে বা অনসনে গোবংশ ক্রিষ্ট হইয়া পড়িতেছে স্থৃতরাং নানা প্রকার রোগাদির 

আক্রমণ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে । £ 

এইরূপে নানা কারণে গোবংশ ধ্বংস হওয়াতে গোময় অভাবে ভূমির উর্বরতা হাস 
হইয়। দেশের শন্তহানি ঘটিয়াছে। গে! অভাবেই খাঁটা ছুপ্ধ এক প্রকার হুম্প্রাপ্য 

হইয়াছে । যে দেশে টাকায় কুড়ি সের ছুগ্ধ ছিল, তথায় বাষ্দমান সময়ে টাকায় চারি 
সের হইয়াছে! মত্ত, মাংস, ময়দা, তুল যত প্রকার খান সাঙ্গুগ্রী আছে, এক ছ্ধেই 
সেই সকলের পুষ্টিকারিতা বিদ্ধমান। কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করা যায়। 
হ্ধদ্বার৷ ছানা, মাখন, দধি, ঘোল, ঘ্বৃত, পণীর, সরভাজা, রাবড়ী, মিষ্টান্ন পরমান্গন হিন্দুর 
কৃতই সুস্বাছু সামগ্রী প্রস্তুত হয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই--গো অভাবে মাতৃহীন 
শিশুর পক্ষেও বিশুদ্ধ গে হুগ্ধ ছুর্লভ হইয়াছে । বিদেশী টীনের কোটায় আবদ্ধ জমাট 

ুপ্ধই এখন শিশুদিগের জীবন ধারণের প্রধান সম্বল হইগ়্াছে। দ্বতে গো'শুকর সর্পাদির 
বস। বিষ মিশ্রিত হওয়ার মূল কারণ গে৷ অভাবে হুদ্ধের অপ্রীচ্র্ধ্য। 
ভারতের বর্তমান শিক্ষিতদল কেবল নিজেদের সুখ স্থবিধার জন্যই লাঁলায়িত। দেশের 
নামে বৃথা ছে চৈ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাক! উড়াইরা সভা সমিতি করিতেই মজবুত, দেশের 
প্রকৃত হিতঙ্জনক কাধ্য কেহ করিতে পারেন না, এমত অসহায় নির্বাক গোঁজাতির কষ্ট 

কাহিনীর কথা হয়ত অনেকের নিকট গল্পমাত্র জ্ঞান হইবে। এমনই কাল্রে মাহাত্ম্য ! 
যে গোবংশের বলীবর্দ হুলাকর্ষণ করিয়া আমাদিগের উদরান্নের সংস্থান করিয়! দিতেছে, 
আমরা তাহাদিগের প্রতি ক্রুক্ষেপও করি না, ইহাপেক্ষা অক্ুতজ্ঞতা আর কি হইতে পারে । 
গোজাতি মরিয়াও যে শু, চর্শা, অস্ত্র, লোম, অস্থি, ক্কুর, সর্বাঙ্গ দ্বারা মানবের উপকার” 
করে, একথা কি কেহ ভ্রমেও চিন্তা করে। বাস্তবিক আমরা গোজাতির প্রতি যতই 
হতাদর করিতেছি, ততই দেশনয় হুঃখ -দ।রিপ্রয, অন্নাভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরীহ 
নির্বাক গে! বেচারীর কঙ্কালময় শীর্ণাবস্থা একবার চাহিয়৷ দেখ, গোচারণের মাট অভাবে 
'চন্লিতে ন৷ পাইয়৷ শুষ্ক বিচালী চর্ববগে তাহাদের শরীর গু । ছগ্ধের লোভে ফুক! দিয়! তাঁহার 
শোঁদিত শোষণ করিয়া বাজারে বিএ হয়, হাহা হুধ বলিয়া! জলবৎ বিক্রয় হয়, তাহা! কি 
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প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধ অথবা! শ্বেত শোণিত একবার দোহন দেখিলে ছুর্ধপানের স্পৃহা লোগ 

হয়। 'অতি দোহনে বৎসটী স্তন্তাভাবে ভাতের মাড় চাটিয়া শুফ দেহে স্ুকালে গুন 
পায়, তখন উহার 'অস্জাদি বাহির করিয়৷ পেটে খড় পুরিয়! রৌদে বিশুক্ক করিয়া অপত্য 

ন্নেহব্তী অবোধ গভীর সম্গুখে পরে, মে ক্নেহবশে লেহন করিতে থাকে, এই সময় তাহার 
জননেক্রিয়যোগে বীশের সরু চোঙ্ প্রবিষ্ট করাইয়া গুক্ষ লবণ ফু দিয়! উদরে প্রবেশ কয়ায়, 
ইছাকেই ফুকা দেওয়! বলে। লবণের গার হেতু গাভীটা অভিভূত হইয়া কাপিতে 
থকে, তগন নিষ্ঠুর গোয়াল! দোহন করিয়া ছুদরূপী শোণিত বাহির করিতে থাকে, এই 

দুগ্ধই সহরের সভ্যতার প্রদীপের অধস্থ অন্ধকারে বিক্রয় হইতেছে, আর হিন্দু নামধারী 
সকলে পান করিতেছেন। 

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হিন্বর এরূপ হীনাবস্থা দৃগ্ধ-হুর্গতি ছিল না। পুর্বকালে 
হিন্দুর গৃহলক্ষ্ীরা পবিভ্রভাবে স্বয়ং গে! দোহন করিতেন, কারণ পিতৃগৃহে তিনি দোহন 

করিতেন বলিয়াই তাহার এক নাম “্ছুহিতা”। তিনি বিবাহিতা হইয়া পিতৃ মাতৃ দত্ত 

যৌতুক “লক্ষী” নারী প্রথম গ্রন্ুতা একটী গাভী লইয়া স্বামী গৃহে আসিয়াছিলেন, 
কালক্রমে লক্ষ্মীর গঙ্গা, যমুনা, ধবলী, শ্টামলী কত বৎস হয়, পুনরায় সেই বংসের বৎস 

রাঙ্গী, কমলী, কালিন্দী, প্রত্যেকেরই তিনি নাম জানেন। তাহার! তাহার শ্ঙ্গহীন 
মস্তকে গু'ত৷ দিয়া আদর 'ও ভালবাস! জানায়, গে! সেবার জন্য দুইজন চাকর রাখিয়াছেন 

তথাপি তিনি সময়্রমে স্বহস্তে গোয়াল কাঁড়েন, গোবসগুলিকে খেতে দেন, গায়ে হাত 
বুলান, কোনদিন দৌহনও করেন। আহ1! এক লক্ষ্মী হইতে তাহার সেবা যত্বে এফ 

গোয়াল ভর! গাই বাছুর হইক্লাছে। প্রত্যহ প্রায় ১০1১২ সের হুগ্ধ হয়, বিতরণ রুরিয়া'ও 

ঘরের ছেলের! দোহন মাত্র সফেন দর্ধপানে হৃষ্পুষ্ট । ঘরে মিষ্টান পরমান্লের অভাব 

নাই। মুখ সৌভাগ্যের তুলনা নাই। ইন্ধনের জন্য ঘু'টে টাল করা আছে! গোবরের 

পচ! সারে বাগানে কতই শাক সবজী শরকারী জন্মে, এই দেখুন সেকালের গাহস্থ্য দৃহা। 
একালের রলক্ষীর! পার গোৰর লাগিয়া! আলতভাঁর নকল ম্যাজেণ্টা রঙ মাটী হবে এই ভয়ে 

গোয়াল ঘরে যান ন|। তবে তাহার নাম দুহিতা, এজন্য স্বামীর শোণিত দোহন করিয়া 

সোণার চন্দ্রহার গড়াইতেছেন, গাই গরু তাহার আগমনের পূর্বে যাহা ছিল, তাহার 

কতক “বিক্রমপূরে”, আর কতক খাইতে ন। পাইয়। “যসপুরে” যাওয়ায় আপদ চুকিয়াছে। 

তিনি চা-খান বিলাত্তী টীনের ছুধে, ছেলেকে মাই দেন না, ছেলেটা গাধার হধ খায়, 

গাধার দুধ খাইয়! ছেলেটার বুদ্ধিও গাধার মতই হয়। এই দেখুন আধুনিক কালের 
পারিবারিক ছবি ! রা. 

সংসারে ধত প্রকার ধন সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে গোধন অভাবেই হিন্দু মির্ধন 
হইয়াছে। গোপালন পাশ্চাত্য জগতে কিরূপ যত্বের সহিত কর! হয় তাহা বিলার্তী 

টানের ছধ মাখন পনীর দ্বারা জান! যায়। এক একটা বিলাতী গাভী নুনকল্পে ১০1৯২ 
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সের ছুধ দে , তথার এরূপ গাভীর মূল্যও ছুই শত টাকা । তথাকার ৩০1৩৩ সের চুধের 
গাভীর কথা *শুনিয়া আমরা অবাক হুইয়৷ থাকি । আর ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের 
গরুর ১০1১৫ টাক] মূল্য, ছুধও দেয় অর্ধসের। এ অবনতি বাঙ্গালীর অনীদর জন্ত. 
কিম্বা গোপগণের নিজের দোষ কি শিক্ষ। জ্ঞানের অভীন জন্য তাহ! এক্ষণে বিচার করিয়া 
দেখিবার সময় 'আসিয়াছে। বর্তমান শিক্ষা অক্ঞানামূলক, ত।ই মার্য হিন্দু জাতি 
পূর্বাচরিত কার্যে বিমুখ হুইয়! আমর! বিলাসিতার জ্োতে ছঃখসাগরে সীতার পু 
যতদিন দেশে গোপালন ও কৃষির জন্য সুবৃষ্টিজনক কর্ম অনুষ্ঠিত না হইবে, ততকাল 
দারিদ্র দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে ন7া। গোপালন ও গো পরিচর্যযার দেখিতে পাইবেন, রতি 
আশীর্বাদে গৃহ শীস্তিময় ও ধন ধান্ট পূর্ণ হইয়াছে । 

আপ 4 সিল 

চৈতে বেগুণ 

গোয়লন্দের চিতে বেগুণ ৷ সাধারণ চৈতে বেগুণ। 

ইহাকে সচরাচর পুলি বেগুণ বা কুলি বেগুণ বলা হয়। গুলির মত আকুতি 
বিশিষ্ট বলিয়৷ ইহাকে পুলি বেগুণ বলে এবং সন্ত দামের বেগুণ বলিয়া এই 
বেখুণ প্রায়ই কল কারখানার সন্নিহিত কুলি বাজারে আমদানী হয় ও কুলিরা অধিক 
মাত্রায় খরিদ করে এই হেতু ইহা কুলি বেগুণ এই আখ্যা ও প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার শাস্ত্রী 
নাম সোলেনম্ লঙ্গম (9০0187008 10280) )। মাঘ মাসের শেষে ফাস্তুগ মাসের 
মধ্যে ইহার চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। চৈত্র মাসে ক্ষেতে চারা রোপিত হইলে 

. টৈশাখ হইতে ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে। এই সময় পৌষীয় বেগুণের ফল থাঁকে 
না এবং, চৈতে বেগুণ এই সন্ধিক্ষণে মান্তষের তরকারী যোগান দেয় এই হিসাবে ইহা 
আদৃত।. নতুবা পৌবীয় ৰা আউসে বেগুণ ফেলিয়া কেহ ইহা ব্যবহার করিতে চাহিবে 
মা) ,বদি মাঘ মাসের মধ্যে চৈতে বেগুণের চারা তৈয়ারি করিতে পারা ধায় তবে 
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আরও ভাল হয়। জা চৈতে বেগুণ পাইলে লোকে আরও অধিক আদর করিয়৷ 

কিনিয়। থাকে । 
বাঙলাদেশে ফাল্গুণ চৈত্র মাসে বৃষ্টি কদাচিত হয় সুতরাং চৈতে বেগুণের 

ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা না৷ করিলে চলে না। চারাগুলি হাপর হুইতে তুলিয়া 
আবশ্বাকমত শিকড়াগ্রভাঁগ কিঞিৎ ছাটিয়। ক্ষেতে ব্সাইতে হয় এবং বসাইবার কালে 
গোড়ায় 'একটু জল দিতে হয়। বৈকালে ঠাণ্ডার সময় চার! বসান বিধি। ক্ষেতে 

চারা বসাইবার পর এ* মাসের মধ্যে দুইবার জল সেচন ন! করিলে চলে না। 

৩৮৩অস্তর চারা রোপণ করিলে এক বিঘ! জমিতে (১৪৪০০ বর্গ ফিট ) ১৬০০ 

চারা রোপণ কর! যাইবে। বেগুণের জন্ত পটাস প্রধান মারের আবশ্তক। এক বিঘ। 

জমিতে যাহাতে ২৫ পাউও নাইন্রোজেন, ৬০ পাঁউগ্ড পটাস, ৩০ পাউও ফত্রিকান্ন 
ংযোগ হয় এবম্প্রকার সার প্রয়োগ করিতে হইবে । নাইট্রোজোনর জন্ত খৈল, পটাস 

সারের জন্য ভণ্ম, ফল্ফরিকায়ের জন্য হাড়ের গু'ড়। ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ বিঘা 

প্রতি ৩০০ শত ঝুঁড়ি পুক্ষরিণীর শুফ পাক মাটি এবং প্রত্যেক গাছে এক ছটাক হিসাবে 
সরিষার খৈল দিলে সম্পূর্ণ সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়৷ হইল বলিয়। মনে কর! যাঁয়। 

চৈতে বেগুণ ছোট বড় ছুই রক্ম দৃষ্ট হয় ছোট জাতীয় চৈতে বেগুণ ৭/৮ ইঞ্চের 
অধিক বড় হয় না কিন্ত একগুচ্ছে অনেকগুলি ফল ধরে। এই জাতীয় দীর্ঘাককৃতি 
বেগুণ অপেক্ষা ইহার ফলন অধিক বলা যায়। দরীর্ঘাকৃতি বেগুণ বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে 
সমধিক জন্মিতে দেখা যায়। ইহা আকারে ১১1০ ফুঠ পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং অপেক্ষারুত 
মোটা হয়। কিন্তু গাছে অধিক ফল ধরিলে ফল ছোট ও সরু হয়। যদি গাছের সমুদয় 
কুঁড়ি ভাঙ্গিয়। দিয় ৩1৪টি কুঁড়ি রাখ৷ যায় তাহা হইলে ফল অতিশয় লম্বা ও মোটা হয়। 

'আয় 'ও ব্যয়--১ বিঘা! জমি 

১৬০০ গাছের মধ্যে হাজা, শুক!) পোকালাগ। ৩০ গাছ বাদ দিলে 

১৩০৯ গাছের প্রত্যেকটিতে ফলন ১ সের হিসাবে ১৩০ সের 
১.সের বেগুণের দাম /* হিসাবে-- ৮১, 

, ১ আউন্স বা ২।* তোলা বীজের দাম ॥ 
লাঙ্গল মৈ দেওয়া, চার রোপণ, আইল বাঁধা, জল সেচন ১৬০ 

খৈল ২ মণ ৬০, 
মাটি ছড়ান ৩০০ শত ঘাড় ১15 

পোকা লাগার প্রতিবিধান ও ফল আহরণ ইত্যাদি ৫1৯ 
জমির খাজনা ৫. | 

র ৬. -প ৩৫২ 

৩৫২ সস 

নেট মুনফ। ৪৬ 
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গা ৬ সিস্ট পিস বসন্ত টি» ৩? 

এতদ্যতীত প্রত্যেক ১/* বিঘ! ক্ষেতে যদি ১০* শত গাছ বীজের জন্ত ছাড়িয়া রাখা 
যায় তাহ, হইলে গাছ পিছু অর্ধ ছটাক বীজ লাভ হইবে এবং ১০০ গাছ হুইতে ঝাঁড়িযা 
বাছিয়া /২ দের ভাল বীন্গ পাওয়া সম্ভব। ছুই সের ঝাড়া বাছ। বীজের পাইকারী দাম 
৮৯ টাকা হিসাবে ১৬ টাক! ইহ! হইতে বীজ তৈয়।রী কর! ও ঝাড়। বাছার খরচ ৪২ টাকা 
বাদ দিলে উপরন্ধ আরও ১২ টাকা! লাভ হইতে পারে । ইহা হইতে ১**.শত গাছের 
আয ৬।* ছর টাক! চারি আন! বাদ দিলে ৫%* পচ টাক! বার আন! নেট মুনফ। 
উপরপগ্ত থাকিবে। এরূপ প্রকার একটা চাখ হইতে লাভ করা সুচাবীর পক্ষে সম্ভব। 
মামুলী চাষে ইহার অর্ধেক লাভও হয় না। প্রাণপণ করিলে তবে লাভ হইবে এবং 
লাতের মাত্রা অধিক হইবে । ৯ 

গোলা” গাচ্ছেল লাসান্্রনিষ্য সান ইহাতে নাইগ্রেটি অব. 
পটাস্ ও নুপার ফস্টেট-অব-লাইম্ উপযুক্ত মাত্রায় আছে । সিকি পাউও-_আধপোয়া, 
এক গ্যালন অর্থাৎ প্রায় /৫ সের জলে গুলিয় ৪৫টা গাছে দেওয়া চলে। দাম প্রতি 
পাউওড॥*, ছুই পাউও টিন «* আনা, ডাকমাগুল ্বতন্র লাগিবে। কে, এল, ঘোষ, 
ও 9. প্র. . (150007 ) ম্যানেজার ইতিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৬নং 
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সাখয়িক কষিত্বাদ 

রঙ্গপুর রিনি ক্ব পারি কার্যযাববরণ 

স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী ভদ্রলোকর ঘত্বে ১৯০৪ সালে রঙ্গপুর কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৯১২ সাল পর্য্যস্ত এই কৃষি-সমিতি নিদেশ অনুসারে রঙ্গপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে 

বিবিধ উন্নত কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা কর! হয়। ১৯১২ সালে এই সমিতি 

রেজেস্্রী কর! হয়, এবং আপাততঃ ইহার সভ্য সংখ্যা ১১২। এই সমিতির আয়, 
সভ্যগণের টাদ| ও দানের উপরেই নির করে ) এবং সময় সময় ডিষ্রীক্ট বোর্ও কিছু 

সাহাধা করিয়৷ থাকেন। সমিতি হইতে নানারপ বীজ, সার, কৃষিন্ত্র আনিয়া 

ক্রয় মুল্যে ক্গকদিগের ভিতর বিতরণ কর! হয়। ক্ৃষিকার্যে উন্নত কৃষিপ্রণালী 
অবলম্বন পূর্ব্বক যাহার! বিশেষ সুফল দেখাইতে পারেন, তাহাদিকে পুরস্কার দেওয়া 

হয়; সময় সময় কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। 
কুষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে সকল বিষয়ে সুফল পাওয়া গিয়াছে, কষিজীবিগণকেও 

সেই সমস্ত বিষয়ে আপন আপন ক্ষেত্রে পরীক্ষা! করিয়া দেখাইতে ১৯১৩ সাল হইতে 

. চেষ্টা করা হইতেছে । কুষক্গণ যাহাতে কৃষিবিভাগের কম্মচারিদিগের উপদেশ অনুসারে 
উন্নত কৃষিগ্রণালীর অন্ুরণ করে, কৃষি-সমিতির সদন্তগণ সেই বিষয়ে কৃষকর্দিগকে 
উৎসাহিত করিতেছেন, এবং সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ, সার, যন্ত্র ইত্যার্দি সরবরাহ করিবার 

বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই অল্প সময়ের ভিতরেই ১৮০/০ মণ হাড়ের সার, ৩৭৫/০ 
মণ দারজিলিং ( এনং অন্ান্ত পার্বত্য ) আলু, ১২০ খানা মেষ্টন লাঙ্গল কৃষকদিগের 
ভিতর বিক্রয় কর! হইয়াছে । কেহ কেহ চেইন্ পাম্প, গরুর জাঁব কাঁটা কল ইত্যাদিও 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিতেছেন। 

অনেক কৃষককে যত্বপূর্ববক গোবর সংরক্ষণ ও বীজ নির্বাচন করিতে শিক্ষা দেওয়। 
হইয্লাছে। অনেকে মির্বাচিত বীজ হইতে এক বৎসর শশ্ত উৎপাদন করিয়াই তাহার 
উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তুষভাগুার এবং হাতীবান্ধার নিকট অনেক 
কৃষক এখন সবুজ সারেন্ন উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উহার জন্ত রীতিমতভাবে বরব্টার 
চাষ. করিতেছেন । 

বিগত তিন বৎসরের মধ্যে আমর! কৃষিসংক্রীস্ত উন্নতির বিষয়ে যতটা অগ্রসর 
হইয়াছি, উহ! আপাতদৃষ্টিতে কাহারও কাহারও নিকট অপর্যাপ্ত মনে হুইতে পারে, 
কিস্ত আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে, রঙ্গপুরের ভূমি স্বভাবতঃই উর্ধরা, এবং 
কষকদিগের অবস্থাও মন্দ নহে । তাহারা জমি হইতে যাহ প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহাদের 
সামান্ত অভাব নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করে, এবং তদধিক লাভ করিবার 
নিমিত্ত বেশী পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করে না । ১৯১৩ লালে ৩২২ জন কৃষককে লইয়া 
এই কাজ আরম্ভ করা হয়) বর্তমানে ১১০০ জনের আধক কৃষকের জমিতে কাজ 
চলিতেছে । পরস্ত সমবার়-সমিতি এবং সভাপতি পঞ্চায়েত দ্বার! বীজ ইত্যাদি সঙ্পঘরাহ 
করিবার চেষ্টা ক্লরা হইতেছে । কাজের এইন্ধপ বিস্তায়ের জন্য রঙ্গপুর বীজাগার 
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রা সমস্ত স্তবীজ ইত্যাদি সরবরাহ ক: কর। বিশেষ অন্থবিধা বোধ হইতেছে) ; সেই নিশিত 
গাইবান্ধা ও লালমণির হাটে হুইটা শাখা! বীজাগার স্থাপন কর! হইতেছে। 

৫. ফ্সমন্ত কৃষক উন্নত কৃষিপ্রণালী দ্বারা সুফল পাইতেছেন, তাহাদিগকে বিশেষরূপে 
উৎসাহিত করিবার জন্ রঙ্গপুর কৃষি-সমিতি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করেন। এই 

মতানুল।রে রঙ্গপুর ডগ্নারী ফার্থে বঙ্গের ক্কষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সভাপতিত্বে 
১৯১৫সালের ২০এ ফেব্রুয়ারী তারিখে আহৃত সভায় ১৭ জন কৃষককে ১৫০২ টাকার 
পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধানতঃ উৎক্ আলু উৎপাদন ও বীজ নির্বাচনের জন্তই পুরস্কার 
দেওয়া হয়। ইছার ফলে এই বথসর আরও অধিক সংখায় কৃষক বিশেষ উৎসাহ 

. সহকারে কাধ্য আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতি সংসরেই এইক্সপ 
পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে আশা করা যায়। . 

বর্তমান কৃধিপ্রণালীতে সামান্ত পরিবর্তন দ্বার ষে কিরূপে ফল লাঁভ কর! যাইতে 
পারে, তাহা বলিয়৷ শেষ করা যায় না। কয়েক বৎসর পরীক্ষার পর আপাততঃ বঙ্গীয় 
কবি-বিভাগ এক জাতীর শালিধান্তের প্রচলনের চেষ্টা কঁরিতেছেন। গত বৎসর রঙ্গপুর 
আদর্শ ক্কৃষিক্ষেত্রে এবং ডেয়ারী ফাম্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
স্থানীয় ধান্ত অপেক্ষা এই ধান্তের ফলন বিধা প্রতি প্রায় তিন মণ বেশী। রঙ্গপুর 
জেলাতে এইরূপ শালিধান্তের উপযুক্ত প্রায় ১২,০০০০০ বিঘ! জমি আছে। যদি সমস্ত 
জেলাতে এইরূপ প্রচলন কর! যাইতে পারে, তাহা হইলে উধু এই উপায়েই বিনা আয়াসে 
৬৩০০০০২ লক্ষ টাক। আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 

গত বৎসর ক্লষি-ৰিভাগ যে পাটের বীজ বিতরণ করিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত বীজ 
নির্বাচন কর! হইয়াছিল, তাহার ফলন সাধারণ পাট অপেক্ষা বিঘা প্রতি প্রায় ॥* অর্ধমণ 
বেশী দেখাগিয়াছে। রঙ্গপুরে প্রায় ৭০০,৯০০ বিঘা পাটের জমি আছে। যদ্দি সেই 

সমস্ত জমিতে এইরুপ ফণ লাভ করা যায়, তাহা হইলে রঙ্গপুর জেলোর আয় আরও, 
২৫,০০৯০২ লঙ্গ টাকা অধিক হইতে পারে। আমাদের এইটুকু ম্মরণ রাখ! আবগ্তক 
যে, নিক্ুষ্ট বীঞ্জ এবং উৎকৃষ্ট বীজের মূল্যের তারতম্য অত্যন্ত কম। - 

স্থানীয় জমিদার, জোতদার এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নানারপে এই সমিতির : 
কার্য্যের সহায়ত করিতে পারেন। তাহার! ক্বকর্দগকে এই সমস্ত 'অন্পব্যয়সাধ্য উ্নত 
প্রণালী অবলঘন করিতে সর্বদাই উৎসাহিত করিতে পারেন । এ সম্বন্ধে তাহাদের যে 
নানারূপ অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার আছে, তাহা দুর করিতে চেষ্টা করাও তাহাদিগের 
পক্ষে অসম্ভব নছে। স্থানীয় কৃষিকর্মচারিদিগের সহিত পরিচিত করিয়া! কৃষকর্িগকে 
উৎসাহিত করাও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। কৃষকদিগের সংখ্যার তুলনায় স্থানীয় 
কষি-বিভাগের কর্চারিদিগের সংখা! অতি অল্প; এই সমস্ত উন্নত কৃষিগ্রণালী 
ক্কষকদিগের ভিতর গরচার করিবার জন্ত আমাদিগকে স্থানীয় জমিদার, জোতদার প্রভৃতির 
উপরেই নির্ভর করিতে হুইধে। যাহার! কৃষি-সমিতির এই কার্যে সহায়ত! কারের: 
ঠাহাদিগের নিকট রঙ্গপুর ক্ৃষিসমিতি বিশেষ ক্কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ যে সমস্ত ক্ষিজ্ীবি 
নিজের ক্ষেত্রে নানারূপ উন্নত ক্ৃষিপ্রণালী পরীক্ষা! করিয়৷ তাহাদের উপযোগিত। 



সাময়িক কৃষি-সংবাদ 
ক ০ » পেজ ওকি এ বটি আআ ০০৮০ লি পপি লীন 

৩৬৯ 

প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদদিগের নিক আমরা বিশেষভাবে খনি? | আশা কর! যায় 

রঙ্গপুরের সমুদয় রুষকবৃন্দ ইহা দিগের অনুসরণ করিবেন জে, এন, গুপ্ত, ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও কালেক্টর সভাপতি রঙ্গপুর ৷ 

১১শ সধ্যা। ] 
০ রসি এ নি ও এ ৯ এরি ০ এ লাশ তিন শি তে 

অ।সাাহেে তলা চ্ান্ন-এবৎদর আনান প্রদেশে ৩১,০০০ একর জমি 
হইতে ১০,৫০* বেল তুল! উৎপন্ন হইয়াছে, গত বংসরের তুলনায় এবারে শতকরা 
১৩ ভাগ কৃম তুল! জন্মিরাছে। বীজ বপনের সনয় অতিবষ্টি এবং কান্তিক, অগ্রহায়ণ 
মাসে আব্গকমত বৃষ্টি না হওয়াই ফমল কম হইবার কারণ বলিয়। জানা গিয়াছে। 

“্বাশ--এবৎসরে আদাম প্রদেশে গত বৎসর 'অপেক্গ। ১২৭,৬০৭ একর বেশী 
অর্থাৎ ৩,১০২,০০* একর জমিতে ধানের চাষ হইরাছে, গড়ে একর প্রতি ৯ হন্দর ফলন 
এবং মোট ২১,৭৭৬,০০০ হন্দর ফসল হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে এবসর মোট ৭৬,৭৯২১০০০ একর জমিতে অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা 
মোট ১৬৭,৯০০ একর বেশী জমিতে (শতক! *'২ ভাগ বেশী) ধানের চাষ হুইয়াছে। 
ফসল গত বংসর অপেক্ষা (শতকরা ২১ ভাগ বেশী ) মোট ৫,৬৩৫,৯০০ টন বেশী অর্থাৎ 
৩২,৮৭৭,০** টন ফলন হইয়াছে নিয়ে গত বৎসর এবং এ বৎসরের জমির ও ফসলের 
তালিকা! দেওয়! গেল-_ 

ফসলের পরিমাণ জমির পরিমাণ । 
ৰ 

১৯১৫-১৬ ূ ১৯১৪-১৫ না 
. 

] 

১৭. 

টু রহ ন্ চি 

| ১৯১৫-১৬ | ১৯১৪-১৫ 

চি টি টন টন রা টন 

বাঙ্গাল! ৮১২৭৬১০ ০০ ূ ৬১৪৯১১০০০ ২০৯১৬৩০৩০৩০ ূ ২৬.৪৫৩.০০০ 

বিহর ও উড়িষ্যাটা ৮,৭৬৮, ০০ ূ ৫১৯৪৭)০০০ ১৬১২ ৪৯১০ ০০ ৃ ১৬১১৩০০০৩ 

মান্দা ৪১৭৩৪১০০ ০ ৪১২৪৭১০০৩ ১০৬৬৮০৩ ০ ১০৮৭৬০৩০ 

বর্গ প্রদেশ" ৪২৭৫০০০ ূ ৩১৬৭৫১০ ০০ | ১৯১০০২৪০০০৩ ৯৯৯৩৩ ০ ০ 

যুক্তপ্রদেশ ২৩৩৪০ ০৩ ূ ২০৩২০০০ ূ ৬৪৯৮০০ ০ ১২০০০০০ 

ৃ মধ্যপ্রদেশ ূ ূ | 

এবং বিরার ১৬৯৩০ ০০ ১৬৫৫০০০ ৫০৯৭০০৬ ৫০৮৩০ ০ ও 

আসাম ১৩৩৪০৬৩ ১৪২০০০৪৩ ১০৫১৪০০ ৪০৪৫০৩৩ 

বোম্বাই ১১০৬০,৩০৩ ১৩৯৬০ ০০ [, ২১৬৫০০০ ( ২৬৫০০০০ 

সিদ্ধ ৩৮৬ ৩৩০ ৪০৬০০০ | *+১০৪২০০০ | ১১১৭০০০ 

কুর্গ ৩৫০৩ ৫৩০০৩ ৮২০৩০ ৮১০০৩. 
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৩৭5 0.  কুষক-_চৈতর, ১৩২২, ৬ [১৬প খণ্ড 
টি ০৬০০ ন্র কুরে শি ০৪৯০ ৯ পতল পরা আত "কী. পপি ডা 

দেশীয় শিপ্প বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটি সমস্যা 

আমাদিগের শিক্ষিত সমাঞ্জের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা! যে দেশটা শিল্প ও বাণিজ্য 
বিয়য়ে জগতের আধুনিক স্ুসভ্য দেশ সমূহের সমকক্ষ হইরা উঠুঁক। আকাঙ্খাটা স্বদেশ 
প্রেমিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং আগ্রহট। নবপ্রাণে অনুজীবিত জন-সংজ্ঘের পক্ষে 
স্বাভাবিক কিন্ত অভিলধিত বিষয় প্রীন্তির পন্থা বড়ই জটিল, বড়ই দুরুহ। সমগ্র 
ভারতের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিলে এবং'বিভিন্ন দেশে গ্রমশিল্প 

বাণিজ্যের প্রপার 'ও উন্নতি বিবেচন। করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে এখনও পর্ধ্য্ত 
সর্বস্থলে শ্রমশিল্প উন্নতির চেষ্টা প্রকাশ পাই নাই। কোন কোন বিশেষ শিল্প অথবা 

বাণিজ্যে কোন কোন প্রদেশ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে-_যেমন তুলার কল প্রভৃতিতে 
বোম্বাই এবং পাটের কলে বঙ্গদেশ । কিন্ত এরূপ প্রীধান্তের মূল কারণ বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রজ দ্রব্যের বাহুল্যত| স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটা অসাধারণ অধ্যবসায় অথবা 
উদ্যোগের ফল নহে। * 

অতি অল্প দিবস হইল বোম্বাই সহরে শ্রমশিল্প সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে গার, 
দিন্স পেঠিট বলিয়াছিলেন যে ““[$ 9991) 3681788019৮ 910০0521৮75 ৪০ ৬88 

270 এ০ 61810] 00700185088 10019. 100) 165 100117919] 8700 00109] 

799 0117098 81)01010 07617091)0 (60) 41101) 2 09015106787916 95:69] 01 

1018180 09801565195 191 0৬৫৫) (01)311)01) (1111)65 01 0৬01৮ 00৮. 8159 

8170 001298811)])6101) অর্থাৎ ইহা! আশ্চর্য্য বোধ হয় যে ভারতের ন্যায় এরূপ বিশাল 
ওজন বন্থল, "ও থণিজ ও অন্চান্ত স্বভাবজ সম্পত্তিশালী দেশ এমন কি "নিত্য ব্যবহার্য 



১২শ সংখ্যা | ] দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটী সমস্ত। ৩৭১ 
রিপা উঠ, তি ৮৭, এটি তি পিসি পালা টির হিল এ সিটি তলত লি শী, ঠা ১ ৯৯৭০৬, তিতা এতে চিল সি 2 ১৯০ ০ ০৬ পল 

রব্যার্দির জন্য এতদূর পর্য্যস্ত অপর দেশের ুমাগেক্ষী হইয়৷ থাকিবে! এই উক্তিতে 
দেশীয় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে । কত্ত ভারত 
এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার কারণ কি এবং ইছার প্রতিকারই নাকি? এই দুইটি 

আবশ্ঠ প্রথম 'ও গ্রপ|ন সমশ্ঞ।। দেখার ও বিদেণীয় মনিধীগণ ইহ।র মনাবিধ, কারণ 

নির্দেশ করেন এবং প্রতিকারের জন্ত নান! গশ্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। 

কিন্তু এতছ্িষয়ক সাধারণ আলোচনা '৪ তর্কবিতর্কের মধ্যে কয়েকটি বিবয় স্পষ্টরূপে 

প্রতীয়মান হয়। আমরা এস্থলে তৎসমুদয়েরই আলোচন। করিব । 

বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান চারিটিঃ---মুলধন, ম্বভাবজ দ্রব্য, শ্রম ও 

বিজ্ঞান। প্রথমটি অর্থাৎ মূলধন সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
আপাততঃ এতদ্দেশে যে সমুদয় বড় বড় কল কারখান। চলিতেছে, তৎ সমুদয়ের ভিত্তি 

অনেক পরিমাণে বিদেশীয় মূলধনের উপর স্থাপিত। এতদ্দেশ অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব এবং 

এতদ্দেশে মূলধন ব্যবসায় বানিজ্যে নিযুক্ত করা অপেক্ষা সঞ্চয় অথব৷ সুদে খাটানর 

আকাজ্কাটা অধিক । ইহার 'অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান__ইংরাজদের পূর্বে 

রাজনৈতিক অবস্থার অস্থিরত|। কবে রাজা পরিবন্তিত হয়, কবে কে প্রবল হইয়া উঠে, 
কবে অরাজকতায় ও অত্যাচারে ধন সম্পত্তি হারাইতে হয়--এই সমস্ত ভয়ে লোকে অর্থ 

হয় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিত, কিম্বা সোণ! রূপা প্রভৃতি মুল্যবান ধাতুতে 

. পরিবর্তিত করিত। ইংরাজ শাসনে আর সেরূপ অরাজকতার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া 

জনসাধারণে গোপনে সঞ্চয় করার অভ্যাস অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছে । তথাপি 

ইহা থে নাই, তাহা! বল! যায় না। প্রথম পাশ্চত্য শিক্ষার গ্রাছুর্ভাবে ও স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ সঞ্চিতধন কতক পরিমাণে ব্যবসায়ে আগসিরাছিল। 

কিন্তু হুর্ভাগ্য বশতঃ কয়েকটি ঝড় বড় কারবার উঠিয়। যাওয়ার ও অন্ত কয়েকটি কারবার 

আশান্গরূপ ফল প্রসব না৷ করায় লোকে অনেকটা ভগ্গোৎসাহ ও সন্ধিগ্ধচিত্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। শিক্ষার ও সহযোগীতার বিস্তারে এরূপ অবস্থ। ক্রমশঃ ক্রমশঃ অস্তহিত হইবে 

বলিয়৷ অনেকে আশা করিয়া গাকেন। 

যে সমুদয় স্বভাবজ দ্রব্য লইয়া আন্তান্ত দেশ বড় বড় ব্যবসায় চালাইতেছে, আমাদের 

দেশে ঠিক সেইগুলি না থাকিলেও সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের অভাব নাই। খনিজ, উদ্তিজ্জ 
ও প্রাণীজ মূল উপাদানে ভারতকে সুতরাং নিঃস্ব বলিতে পার! যায় না । ভারতের বন 

জঙ্গল, নদ নদী ও পাহাড় পর্বতে অনেক ব্যবসায়োপযোগী উপাদান নষ্ট হইয়। যাইতেছে 

ইহা সকলেই জানেন। ' অতএব এ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বল! অনাবস্ক । 
অনেকে মনে করেন ষে এদেশে শ্রম অথবা শ্রমঞ্জীবীর অভাব নাই। কিন্তু স্ুবিজ্ঞ 

ব্ক্তিগণের মতে বাস্তবিক তাহা নহে। মন্কুর অনেক থাকিতে পারে বটে, কিন্ত 

আধুনিক কলকজ! সাহায্যে পরিচালিত শ্রমশিল্পের জন্ত উপযুক্ত “সুর পাওয়া গুকঠিন। 



৬২ কৃষক-_চৈত্র, ১৩২২ [১৬শখণড। -প.. সর সিসির ৯ সি শী, পি লি পে পি লী পা লন ৪৯ ০২০টি পি ৮৮ ০৯ পিসি সি সি পোস্ত পাস পিএ পি পপ ০ উন 

প্রমাণন্বরূপ কর্মবীর স্বর্গীয় তাঁতার উপযুক্ত পুত্র স্তার ডোরাব তাতা বিগত ভারতবরষী় ্রমদমিতরি, অধিবেশনে উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। তিনি বলেন যে--“[ু্ 1৪ 
91091761117 00৮10] 110119771 [0171)040৭, 118 ৭711)15 ০6 111)0।1) 

হা পান 19015111591 [019111111 110)" 01101৯])”। এখনও পর্যান্ত-দেশে কৃষি কর্মের অবসরে অথবা অজন্মার সময়েই শ্রমশিল্পের জন্ত অধিক মুর পাওয়৷ যায়। সুদময় পড়িলে আবার তাহার! দেশে ফিরিয়া! যায় এবং তাহাদের অন্ন দিবসের শিক্ষা কোন কার্যে আসে না। উপযুক্ত মজুর প্রচুর পরিমাণে পাইতে হইলে এক এক দল এমন শ্রমজীবী তৈয়ারী হওয়া আবশ্তক যাহার! বিশেষ বিশেষ শিল্পে অধিক দিন নিযুক্ত থাকিয়া সুদক্ষ হইয়া! উঠিয়াছে। বড় বড় অমশিল্সেকু বিস্তারের সহিত সেরূপ দক্ষ শ্রমজীবী যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পাঁওয়া যাইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে সময় আসে নাই । | | 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দেশ অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা অনেক গ্লারিমাণে পশ্চাতপদ তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এক রকমে ধরিতে গেলে সকল বসায় বাণিজ্যের মুলে বিজ্ঞান। আমর! এন্থলে স্তার ডোরাব ভাতার অন্য একাট্টি উক্তি উদ্ধৃত না কারিয় থাকিতে পারিলাম না। তিনি শ্রম সমিতির সভাপতি স্বরূপ ঝালিয়াছিলেন যে [০ (119 
95 ০01 11)8 01791011190 019397:91, 7৪৬7 1018/9119], 198)০॥1" ৪00 980168] 
৪19 1797915 ৪০0 17700127৪৬৮ 11120971819 118,809 ৪10 €8)1724, 1615 0101 
679 02880151176 70:81) (188৮ 0969065 (09 11100562181 095810)1]16199 0? 
885811719117)68 61,959 609£90897" ৪, ৪+51081)19 (01179, 7910,09 8170 [07070০07- ৮০7 89 16515510107.” অদক্ষ বাক্তির চক্ষুতে মুলধন, শ্রম ও স্বভাবজ দ্রব্য 
কেবলমাত্র স্থুল উপাদান ও দ্রবা বিশেষ । কর্মানষ্ঠান দক্ষ মনিধীই এই সমুদ্ধয়কে উপযুক্ত স্থান, কাল ও অন্থপাতে সমষ্টি করিলে যে কিরূপ শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহা বেন স্বভাব সিদ্ধভাবেই বুঝিতে পারেন। কথাট! যে ঠিক ভাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের 
দেশে শানাস্থানে যে নানাপ্রকার শিল্পের অনুষ্ঠান হইতে পারে তাহা একট! সাধারণ জ্ঞান। কিন্তু ধাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষ। ও জ্ঞান আছে তাহারাই কেবল এই সাধারণ 
জ্ঞানকে কার্ধ্য পরিণত করিতে পারেন। ্ 

বাণিজ্য ব্যবসায়ের মূলাধার শ্রম, মূলধন, শ্বভাবজ উপাদান ও বিজ্ঞান ব্যতীত এমন আরও কয়েকটি বিষয় আছে, যে সমুদয়ের উপর শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। 
ইহার মধ্যে অন্যতম-_কর ও শিল্প সম্বন্ধে দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতা । দেশে একটি 
শিল্প স্থাপিত হইল, শি্পজাত দ্রব্যও বাজারে আমদানি হইতে লাগিল, কিন্ত সমশ্রেণীর বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতিৎ্দীতায় তাহা অধিক দিবস স্থায়ী হইতে পারিল না। 
এরূপ অবস্থায় আমাদের শাসকগণের কর্তব্য যে নবজাত শিল্পকে, বিদেশীয় সমশ্রেণীক় 



১২শ সংখ্য। | ] দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটা সমস্যা! ৩৭৩ 
৬৫ প্জসস্িপিতশ সপ পাতি ্পা ইউ না ্তা এ পনি তত ৮ শপিশি তা আভাস তিালিপিস্পা সী আপস পা স্পসিপালা সিরাপ িদাসিলি পিস তা সিল শপ ইসস ০ 

শিল্পের উপর কর অথবা শুন চড়াই রক্ষা করা | কিন্তু ভারতের শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে 
ভারতবামী অপেক্ষা বিদেশীয় বণিকের কথা অধিক পরিমাণে রক্ষা পায়। অবশ্য যি 
অন্ত কোন একার স্বাভাবিক সুবিধা না থাকে তাহা হইলে কেবল গুন্বের প্রাটীরে বেন 
করিয়া থে নবজাত শিল্পকে রক্ষ/ করিতে পারা যাইবে তাহা আশা কর! বাতুলের কার্ম্য। 
কিন্তু ইহাও ঠিক যে কিছু পরিমাণে রক্ষণকারী শুকের সাহায্য ন৷ পাইলে বড় বড় শ্রমশিল্প 

স্থাপিত হইতে পারে না। জগতের সকল স্ুসভ্য ও উন্নত দেশ ইহার সাক্ষ্য প্রদান, 
করিতেছে এবং ইহাও এীতিহাসিক সত্য যে ইংরাজগণ নিজদেশে শিল্পাদির দৃঢ়ভিত্তি 
সম্পন্ন হওয়ার পর অবাধ-বাঁণিজের পক্ষপাতী হুইয়ছেন, তাহার পূর্বে হন নাই। 

কিন্তু কর ও শুক্কের কথ! বলিতে গেলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আব্শ্তক। 
তাহা [৪:91 0:০69০01০, অথবা ম্বভাবিক রক্ষণ। স্বভাবিক রক্ষণের উদ্দেশ্য 

উপযুক্ত স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠা। যেস্থানে শিল্পের মূল্য আছে, উপাদান প্রচুর ও সুলভ, 

যে স্থান হইতে বিক্রয়ের বাজার সন্নিকট, যে স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ দক্ষ শ্রমজীবী 

পাইতে কষ্ট হয় না__সেইরূপ স্থল নির্বাচন করিয়াই কোন শিল্প প্রতিষ্টা করা ন্ুযুক্তি 
সঙ্গত। বিদেশীয় পণ্যসমূহকে ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গের হস্তগত হওয়ার পূর্বে জলে ও 

স্থলে অনেক ভাড়া দিতে হয়; এত্রিন্ন সাধারণ ভবে নাড়াচাড়। করারও খচর অনেক। 
হিনাব করিতে গেলে উৎপাদনের মুল্যের উপর শত্তকরা ১৫ হইতে ২০ গুণ মূল্য 
এই সমস্ত কারণেই অধিক হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার সময় যদি এইগুলি বিবেচনা! কর! 
যায় তাহা হইলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষ। ১৫ হইতে২* গুণ 
সলভ হুইতে পারে । কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই ষে প্রতিষ্ঠাতার! সকল দময় এই বিষয়ের 

উপর দৃষ্টিপাত করেন না । 

আর একটি বিষয়েও প্রতিষ্ঠাতাগণের শৈথিল্য দেখিতে পাওয়া ষায়। তাহার! 
সর্ধসময়ে বিবেচনা করেন না! যে আমাদের দেশটা! গরীব। এদেশের লোকের জন্ত যে 

দ্রব্য প্রস্তত কুরিতে হইবে তাহ! যতদূর উপাদান ও কারুকার্য্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হউক 
আর ন! হউক মুল্যে স্থলভ হওয়া! সর্বপ্রথমে আবস্তটক। জন্মীনগণ ইহ! বিশেষরূপে 
বুবিয়াছিলেন এবং জাঁপানীরাও ইহ বিলক্ষণ বুঝেন। সেই জন্য তাহাদের পণ্যের প্রসার 
"এতদূর বাড়িয়াছিল কিন্বা বাড়িতেছে। থরিন্দার হিসাবে দ্রব্য সরবরাহ করা 
ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। ইহা! সম্যকরূপে যতদিন শিল্প-গ্রতিষ্ঠাতাগণ উপলব্ধি না করিবেন 
ততদ্দিন শিল্পের গ্রীসার হইবে ন1। 

সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে শিক্ষার প্রভৃত বিস্তার না হওয়া পর্য্যস্ত শিল্পের 
বিস্তার অসম্ভব। সাধারণ শিক্ষার 'অভাব ত দেশে যথে্ পরিমাণে রহিয়াছে ; এতন্িন্ন 
কলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ত এক প্রকায় নাই বলিলেও হয়। প্রত্যেক প্রদেশের অভাব 
অভিযোগ বুঝিয়া, নিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নতির ও অনুষ্ঠানের 



[৩৭৪ কক চৈত্র, ১৩২২. [৯৬ খ 
সন্তাবনা বিবেচনা করিয়া, ফলাভবন প্রতিঠিত হওয়া আবশ্যক। হার এই সমুদয় 

| বিদ্যালয়ে ্লিক্ষালাভ করিবেন," শিক্ষান্তে যাহাতে তাহারা তাহাদের শিক্ষার উপযোগী 

_. ক্ার্ধো গ্বৃন্ব হইতে পারেন তাহার৪ বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত প্ররোজনীয়। নভুব! 
কেবল অভিজ্ঞের স্থষ্টি করিয়া কোন লাভ নাই। আমর! অকুযাত আছি যে ইউরোপ, 

আমেরিক! ও জাপান প্রত্যাগত অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখন. উপযুক্ত কার্যের অভাবে 
বসিয়া আছেন) অথব! এমন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন যে তাহাতে তাহাদের 
অর্জিত জ্ঞানের কোন ফলোদয় হয় নাই। এইরূপ উৎসাহ, উদ্যম ও শিক্ষার অপব্যয় 
হওয়া আদৌ বাঞ্চনীয় নহে। গবর্ণমেণ্টের অবশ্য শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত, 
কিন্তু শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে দেশকে উন্নত কুরা দেশের লোক্ষেরই কর্তব্য। মুলত: 
আমর! যতদুর আশা ও আকাঙ্খা করি তদন্থপাতে কাঁধ্য করিতে ইচ্ছুক নহি। যখন 

. আকাঙ্মার উপযুক্ত প্রয়াস হইবে তখনই উন্নতির স্ত্রপাত হইবে। 

কার্পাসবীজ। তুলাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার সর্বদেশে বহুকাল হইতে বিদিত থাকিবেও 

তুলাবীজের উপকারিতা অপেক্ষারুত অল্পদিন আবিষ্কৃত হইস্কাছে। লক্ষ লক্ষ মণ 
তুলাবীজ ইতিপূর্বে অযত্বে নষ্ট হইত। আমেরিকা-বাসীরা সাহা দেখিয়া তুলাবীজ 
হইতে তৈল ও পশুখাদ্যাদি প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করে।: এক্ষণে আমেরিকায় 

তুলাবীজ-জাত দ্রব্যাদির পরিমাণ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। : আমাদের দেশ অর্থ- 
বিষয়েই পশ্চাৎপদ ; সেই অন্ত ভারত জগতের মধ্যে অন্ঠতষ কর্পাসঙ্গেত্র হইলেও 

এখানে কিয়দ্দিবস পূর্ব পর্যন্ত কার্পাসবীজ বিশেষ কোন ব্যবহারে আসিত না সম্প্রতি 

বোদ্বাই গ্রদেশে কিন্তু একটি তৃলাবীজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । উহার নাম 

[710181) 00160 011 '০01 কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত “0০96607৪990 1)/0- 

19০065 1) 117119” নামক পুস্তিকা পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে আধুনিক 

বৈজ্ঞানিক প্রথার কল-কজা আনাইয়া এবং বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া বেশ্বাইর নিকটবর্তী 
“নবমরী” নামক স্থানে তাহার! তুলাবীজ হইতে তৈল, পঞ্ুখাগ্ঘ, সার ও মন্গয্যের আহা- 

রোপযুক্ত আট। ময়দা ও দ্বৃত প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা “দ্বত'. বলিলাম, কারণ 

পরীক্ষায় দেখ গিয়াছে ষে তুলাবীজের পরিষ্কত তৈল গব্য অথবা! মহিষজাত ঘ্বত 

অপেক্ষা কোন অংশেই নিকট নহে, বরং মুল্য ও বিশুদ্ধতার হিসাবে অনেক অংশে 

উৎকৃষ্ট । বীজের আট! ও ময়দা হইতে প্রস্তুত বিদ্কুট প্রভৃতি খাইয়া অনেকেই প্রশংসা 

করিয়াছেন। তরুণ অথব! সংরক্ষিত ঘাস, বিচালী প্রভৃতি হইতে কার্পাস বীজের তৃষী 

অধিক পুষ্টিকর পঞ্ড খান্য। যাহার! ইংরাজী জানেন তাহা'র৷ পুস্তিকা খানি পাঠ করিলে 

ও পারিবেন যে কার্পাস বীজ কত প্রকারে মনুষ্য ও গবাদি পণ্তর উপকারে 

(সিল উস্তাদ ৬০ হোসি রািপর্গিনলী ৫ " কত তি সি ন্ট ও এসিডে ৬. ০৯ পিটিসি তর 

আসিতে পারে। কার্পাস বীজের তৈল, খৈল ইত্যাদি মুণ্যে অত্যন্ত স্কুলভ হইলেও 

বোম্বাই অঞ্চল হইতে এতন্দেশে আসিয়া কতদূর লাতঙ্জনক হয় তাহা বলা যায় না। 



৯২শসখ্যা।] দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটা সমস্ত | ৩৭৫ 
» পেস্ট িদিউতি ও তি টি পীস্িলা পাপী সি তত 5 সা ছ। লী, তত পরা ছে শি ৪০০৯৯, শিস শী আপা 

তবে কতিপর কার জন্য তুল! ঝুল! তৈল থে অনতিন্লিথে প্রসার লাত পারি তাহা 
কোন সন্দেহ নাই। কোম্পানির উগ্চম 'ও উচ্ভেগ সর্বতো ভাবে প্রশংসনীয় । তাহার! 
একটি এ পর্যন্ত অনাদৃত বস্তুকে লাভঙ্জনক দ্রব্যাদিতে পরিণত করিবার গা রী 
করিয়! দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। 

বঙ্গদেশের বনবিভাগ £--১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে উক্ত 

বংসর কোন নুতন ক্রার্ধ্যে হন্তক্ষেপ করা হয় নাই। আরণ্য বৃক্ষার্দির কীটরোগ 
নিবারণের জন্ত যে সমুদ্বয় অনুসন্ধান চলিতেছে তন্মধ্যে শীল বৃক্ষের কীটরোগ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সালের একপ্রকার ছত্রক রোগও দেখা দিয়াছে। সুন্দরীর রোগ 

নিবারণের জন্তও চেষ্টা হইতেছে । কতিপয় বন্ত গাছ হইতে তন্ত নিফাষনের জন্য 

কলিকাতার সওয়ালেস্ কোম্পানি অনুমতি পাইয়াছেন। বিগত বৎসর ব্যাঘ্রের 

আক্রমণে সুন্দরবনে ৭৯ জন লোকের মৃত্যু হয় এবং উক্ত স্থলে সোঁট ৩৯টি ব্যা্র স্বীকার 
কর! হয়। করসঙ্গে যে বন-বিগ্ভালয় আছে, উহার আরও উন্নতি সাধন করিয়া বঙ্গ ও 

আমাম দেশের ছাত্রগণের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হুইয়াছে। বিগত বতসর 

বন বিভাগের মোট আয় ১১,৯৯,৭০২২ টাকা হয়, ব্যায়ের পরিমাণ ৬,৭২,০০৪২ টাঁক]। 
উদ্ৃত্তের পরিমাণ তৎপুর্বব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ সুন্দরবন, 
জলপাইগুড়ি ও বকা বনবিভাগে অল্প পরিমাণ কাষ্ঠ বিক্রয় এবং বিক্রীত কাষ্ঠের মূল্যের 
ল্লতা। 

সরকারী সিঙ্কোনা আবাদ £__-অনেকেই অবগত আছেন যে কুইনাইন প্রস্তুতের 

জন্য গবর্ণমেপ্ট চাষ করিতেছেন ও একটি কারখান৷ স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানা 
হইতে ১৯১৪-১৫ সালে মোট ৩৮,৯৯৭ পাউও দ্রব্য চালান হর, ইহার মধ্যে ৩৪,৫৯৬ পাঃ 

কুইনাইন। আর অবশিষ্ট অপরাপর কুইনাইন সংঘটিত দ্রব্য। বৎসরান্তে কারখানায় 
১৬৩,০০০ পাঃ কুইনাইন মজুত ছিল। বলা! বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্ট কুইনাইন প্রস্তুতের 
জন্ত বথেষ্ট অর্থব্যয় করেন এবং আবাদ ও কারখানার মুল্য ৯ লক্ষ টাকার উপর 
হইবে। জামাদের দেশ ক্রমশঃ যেরূপ ম্যালেরিয়াগ্রন্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে 
কুইনাই ন উৎপাদন ও বিতরণের মাত্র! যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। শস্তের হিসাব; 
১৯১৪-১৫ সালের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে উত্ত বৎসর দেশে মোট ২৭,৯৬৪১০০ 

টন চাউল উৎপাদিত হয়। গোধুমের উৎপাদনের মাত্রা ১৯,২৬৯১০** টন, মসিন! 
৩৯৫১০**টন, তুল! ৫,২৩৩,৯০৪ গাঁইট, পাট ১০,৪৪৩,৯০* গীইট। মোটের মাথায় 

দেখিতে পাওয়া যায় যে ধান গড় পড়তা৷ কম ফলিয়াছে ; গোধুম ও ইক্ষু উভয়েরই ফলন 
বাড়িয়াছে। অন্যান্ন ফলে তারতম্য সামান্ত । 



৩৭৬ . কষক- চৈত্র, ১৩২২ [১৬শ খণ্ড 
চি 

গোলাপ 

৫ অনেকেই প্রশ্ন করেন ষে গোলাপ কখন বসাইলে স্ুবিধ। হয় এবং গোলাপ 
গাছের পোক! নিবারণের উপায় জানিতে_-চান। এই সকল কথার উত্তর যে আমরা : 
কৃতবার কত রকমে 'দিয়াছি তাহার সংখ্যা কর! যায় না। ফলতঃ আবার বলি 
গোলাপ গাছ তাত বাত ছুইই সহ করিতে পারে না। অধিক তাতে জল ন! পাইলে 

মরিয়। যায়। আবার গাছের গোড়ায় জল বস! হইলে গোলাপ গাছ যত মরে, যত শীঘ্র * 

মরে অগ্ত গাছ তত শীত্ব মরে ন।। বিহার প্রদেশে গোলাপ গাছে অত্যন্ত উইয়ের 
উপদ্রব। উই নিবারণার্থ ক্ষেতটি মাঝে জলে ডুবাইয়৷ দিলে ভাল হয়। রেড়ীর খৈল 
ব্যবহার করিলে উই পোকা ক্ষেত ছাড়িয়া পালাইতে পারে। চারা গোলাপ গাছ 

পোকার কাটিয়া দেয়। তাহার একট। প্রতিকার আমর! চেষ্টা করিয়া! স্থির করিয়াছি ।. 

চারাগুলির গোড়ায় ছুই তিন ইঞ্চ পর্যন্ত চারিদিকে চারিটা৷ সরু 'আলকাতরার দাগ” দিলে 
তাহার নিকট আর পোকা! ঘেঁসে না। চাঁরাগুলি বাড়িয়া বদ্ধ হইলে এবং গোড়াটা 
মোট। শক্ত হইলে পৌকায় গোড়া! কাটিতে পারে না। তখন অন্ত একদল পোকা 
আসিয়া! গোলাপের পাত৷ খাইয়া গাছ মারিয়া ফেলিবার চেষ্টী করে। 'পারমাঙ্গানেট 
অব পটাস, বা ভুতের জল মাঝে মাঝে গাছে দিলে পোকা পালাইতে পারে। রাত্রে 

আলে! জালিয়! পৌক! মারিতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেতে আলো দেখিলে পোকারা 

দলে দলে আলোর নিকট আসে তখন তাহাদিগকে মারার সুবিধা হয়। আলো 

অনেকট। ফাদের কাধ্য করে। সব পোকা কিন্ত পাতা ছাড়িয়া আসে না তাহার! 

পাতার উলট! পিঠে থাকিয়া আহার কাঁধ্য বেশ চালাইতে থাকে । আরোক ছিটাইয়াও 
তাহাদের কিছু করিতে পারা যায় না। পাতা৷ উপ্টাইয়৷ তাহাদিগকে মারিতে হয় ব| 
তলদেশ হইতে তাহাদের গায়ে পিচকারী দ্বারা আরক ছিটাইতে হয়। 

প্লাসের কাজ শিক্ষা-_ 

শ্রীনগেন্ চক্র নন্দী, গ্রাম বরগ, পোঃ ছাতিমাইন, সিলেট, | 
গ্রশ্ন-কোন একটী 99০07708975 7000 81০2, প্রাপ্ত যুবক গ্লাসের কাজ শিক্ষ! 

করিতে ইচ্ছুক। ভারতে কোথায় এরপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে? 
উত্তর--মধ্য গ্রদেশে যব্বলপুরে কাচের কারখানা আছে--নাম ধর্ধলপুর গ্লাস 

ফ্যাক্টরি। অস্বালাতে অপার ইত্ডিক্া গ্লীস্ ওয়ার্কদ্ নামক কাচের কারখানা আছে। 
এই ছুই স্থানে শিক্ষার্থী মাত্রকেই লওয়া হয় কি না পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। 
অধিকস্ত শিক্ষার্থীকে নিয় ঠিকানায় পত্র লিখিতে বলিবেন-_ 
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থাইমল__. | 
প্রীনফর চন্দ্র দাস, গাফরগাঁও, বহরমপুর ( বেঙ্গল )। 

১। লিখিতেছেন যে যুক্ত প্রদেশের কৃষি-বিভাগ পচন নিবারক “থাইমস” নামব্ 

ওষধ প্রস্তত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিক প্রচার করিয়াছেন। এ পুস্তিকা 

তাহার আবশ্তক।-_পুস্তিকা »সগ্ভাপি আমর! পাই নাই। যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগের 

ডিরেক্টর সাহেবের নিকট আমরা পুস্তিকা! প্রাপ্তির জন্ত আবেদন করিতেছি আমরা 

পাইলে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইব। আপনিও স্বয়ং তাহাকে লিখিতে পারেন। 

বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে চাষের জমি আবশ্যক-_ 
শ্রীগোপালদাস বনু, পোঃ বুজরুকদিঘি, বর্ধমান । 

বঙ্গদেশের ভিতরে ব৷ বাহিরে এমন কোন একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিন, 

যেখানকার জল বায়ু ভাল, জমিজমাও সন্তাদরে পাওয়া যার, জন মুজুরের বড় একটা 

অভাব.,হয়- না, আর সর্বোপরি জলের অভাব হয় নাঁ। এমন কোন স্থান হইলে 

সেখানে গিয়া আমি বসবাস করি এবং সুখে চাষবাস করিয়৷ দ্রিনাতিপাত করি।--কি 

চাষ করিলে একটা সংসার নির্ব্বিত্বে চলিয়া! যায়, এবং কত মুলধনেরই বা আবশ্তক, 

তাহাও দয়! করিয়া লিখিবেন। এ সন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিবেন। 

উত্তর---হাজারিবাগ, মযুরভঞ্জ এ সমস্ত স্থানে অনেক চাষের জমি আছে এবং 

এতদঞ্চলে জলহাওয়াও ভাল। চাষী ব৷ মজুরের এখানে অভাব নাই, জলেরও সংস্থান 

আছে। আসামেও জমি পাওয়া বায় কিন্তু তথাকার স্বাস্থ্য হাজারিবাগ, মযুরতঙ্জের 

মত নহে এবং তথায় মজুর মেল! দায়। তবে চ! বাগানে যে রকমে মক্তুর মিলে সেই 
রকমে মনজুর সংগ্রহ হয় কিন্ত তাহ! পয়সা সাপেক্গ। 

৫০ বিঘা জমি লইয়৷ চাষ করিলে একটি ভদ্র পরিবারের সচ্ছনে জীবন নির্বাহ 

হইতে পারে। কিন্তু কেবল একটি মাত্র চাষ লইয়া! পাঁড়য়া থাকিলে চলিবে ন1। 

জমিটি দোফসলী ব! তেফসলী হওয়৷ আবশ্তক | এক জমি হইতে ব্যৎসরে হই অথবা সম্ভব 

হইলে তিনটা ফসল উঠান আবগ্তক । খরচ বিঘা! প্রতি ২৫২ টাক। হিসাবে ১২৫*২টাক। 

হইবে দৈবী আপৎ প্রতিকারের জন্ত কিছু মূলধন পৃথক কারিয়৷ রাখা আবশ্ক। 

এমতাবস্থার বোধ হুয় ১৫০০২ টাকা! মূলধন ৫৯/ বিঘার আবাদকাধ্য সুসম্পন্ন 

হইতে পারে । হাল, বলদ, অন্তান্ত আবশ্যকীয় সাজ সরগরম বাবদ খরচ ২৫০৬ 

টাকার কম নহে। এই খরচ বাৎসরিক নহে) একবার সাজসরঞ্জম ঠিক করিয়া! লইলে 

কিছুকালের মত নিশ্চিন্ত হওয়া! যায়। বিঘা প্রতি সুনকল্পে ২৫০০২ টাকা আয় হওয়! 

সম্ভব এবং আর ১২৫২ টাক! বাদে ১২৫*২ লাভ হইতে পারে। দৈবী অর্থাৎ 

প্রতিকার কণ্ে প্রতিবংসর আরও ৫০২ টাক! খরচ বাদ দিলে কোন নুদক্ষ চাষীর 
বারমাসে বারশত টাক মুনফ! হওয়ার আশ। কর! ছুরাশী! নহে। | 

চ৬ 
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ভারতীয় শিল্পবিদ্যালয়-_ - 
ৰ | সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পবিষ্ঞালয়ের এক বিংশতিতম 

বাংসরিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ সভার অধিবেশন হইয়াছে । নসিপুরের মহারাজা, 

মিঃ কে, সি, দে, মিঃ সিঃ এইচ, বম্প|স, পিম্স আকরাম হোসেন, মিঃ পারসি ব্রাউন, 
কুমার ক্ষিতীন্দ্রনথ দেব প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান করিয়।ছিলেন। বিষ্তালয়ের 

শিল্পীছাত্রগণ উৎসব সভা পরম মনোহররূপে সুসজ্জিত জি মাননীয় মিঃ 

বন্পাদ সভাপতির কাধ্য করেন। 
সভাপতি তাহার সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বলিয়াছেন; “বাঙ্গালীর ললিত 

কলাবিগ্তার দ্দিকে স্বাভাবিক অগ্রাগ রহিয়াছে, কিন্তু সেই; অনুরাগ এখনে! বাহিরে 
প্রকাশ পায় নাই। বাঙ্গালী অন্ধভাবে বিদেশী অনুকরণ না কারয়। মৌলিক চিত্র 
অঙ্কনের চেষ্! করুন, আমি দৃড়তার স'হত বলিতে পারি যে; সেই সকল চিত্র যুরোপে 

আদৃত হইবে।” | 
সভাপতি মহাশয়ের এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। আমাদের চিত্রশিনী ৰাবু 

অবনীন্দ্রন।থ ঠাকুর চিত্রশিল্পে যুগাস্তর আনায়ন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। 
ফরাসী রাজ্যের চিত্রশিল্প প্রদশনীতে তিনি 'সামান্ত প্রতিষ্ঠ। লাভ করিপাছেন। বাঙ্গালী 

তা সম্পদে দরিদ্র নহেন, সুতরাং বাঙ্গালীর চিত্রশিল্পী আপনার পথে চলিলে নিঃসনোহ 

প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারিবেন। 

রেশম শিল্প-_ 
অধুন৷ বঙ্গদেশে সমস্ত শিল্পেরই অধোগতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গীলাদেশের রেশমের 

বন এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর আদরের লামগ্রী ছিল। সেই শিল্পের একরপ বিলোপ 

সাধন হ্ঈয়াছে। দেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট প্রপ্ধাবৃন্দের অর্থাগমের এই 

উপায়গুলি দংরক্ষণের চেষ্ট। না করিলে দেশের হাহাকার ও অশ্রকষ্ঠ কিছুতেই দুর হইতে 

পারে না। “বীরভূমবাসী” পত্রিকায় এই সম্বন্ধে সংগ্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

বঙ্গের পণ্যসম্ভারের ভিতর বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্র একদিন উচ্চস্থান অধিকার 

করিরা৷ পৃথিবীর সভ্যমগ্ুলীর দৃষ্টি আর্কষণে সমর্থ হইত। মুশিদাধাদের শেঠ বংশীয়দিগের 

প্রাধান্তকাল পধ্যন্ত মুশিদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ ও বীরভূম রেশম ও রেশমী বস্ত্র জল 

ও স্থলপথে পরিচালিত হইয়। সহত্র ধারায় এই কয়েক জেলার অধিরামীগণের ধনাগার 
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পরিপূর্ণ করিত | যখন নই ইন্ডিয়া কোম্পানি কাঁশিমবাজারে রেশমী কুঠী খুনিরা য়া ৯হ্থার 

বহির্বধাণিজ্য কিয়ংপরিমীণে নিজেদের হাতে লইয়াছিলেন তখনও বীরভূমের রেশম ও 
রেশমীবস্ত্রের ব্যবসায় বিশেষ শোচনীয় ছিল ন!। ইংরাজরাজ্য সংস্থাপনের পর যখন 
ইংরাজ বণিকগণ স্থানে স্থানে রেশমী কুঠী খুলিয়া গুটীগোকা। হইতে কাচ! রেশম 
প্রস্তুত করিবার কাধ্যভার নিজ হৃস্তে গ্রহণ করেন। তখন দেশীয় বণিকগুলি অন্গ্ত 
হইতে আরস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে রেশমস্থত্র প্রস্তুত কাধ্য উক্ত কোম্পানীর হাত পড়ে। 

মার্শেল কোম্পানী নয়ুরাক্ষী নর্দীর তীরস্থিত গম্ুটিয়া গ্রামে এক বিরাট (রেশমী কুঠী 
স্থাপন করিয় গুটিপোকা হইতে রেশম তুলিবার ব্যবস্থা করেন। মযূরেশ্বর থানার 

অধীন কোটান্থুর, তারাপুর এবং নলহাটির অধীন ভদ্রপুরে উহ্থাদের শাখা কুঠী সংস্থা পিত 

হয়। সকল ক্ষুঠীতে বহুদিন ধরিয়া কাধ্য চলে। দেশী বণিকগণের রেশম তোল! 

কলগুলির কাধ্য বন্ধ হয় এবং উক্ত কোম্পাপী রেশমতে'ল! কার্যে সকল স্থানে জয়যুক্ত 

হন। যদিও উক্ত কুঠী সংস্থাপনে দেশীরগণের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইরাছিল কাচা রেশম প্রস্তত 
বণিকদদলের হস্তে পতিত হটয়াছিল তগাপি পলুপৌকা পুধিয়! উহার কন অর্থ প্রাপ্ত 
হইত ন1। উক্ত বণিকগণ বীরভূমের রুষকগণ কর্তৃক উৎপাদিত সুবর্ণবর্ণ রেশম কোন ক্রয় 
করিয়৷ তন্বারা সুত্র উৎপন্ন করিত ইহাই কাচা রেশম নামে কথিত। সাধারণতঃ 

বীরভূমের উৎপন্ন গুটিপোকা হইতে তাহাদের উক্ত ৪টি রেশম কুঠীর কাধ্য চলিত তবে 
কখন কখন তাহার! মালদহ হুইতে গুটি আনাইয়া রঙ্গের সময় অতিবাহিত হইলে উহা 

হইতে রেশম প্রস্তত করিতেন । এই রেশম শিল্প হইতে যে অর্থ উৎপন্ন হইত বীরভূমের 

কৃষকগণ তাহার অর্ধেক প্রাপ্ত হইত তাহার সন্দেহ নাই এই রেশমকীটের থাগ্ঠ 

তুতপাতা। 

এই তুতপাতের চাষ বীরভূমের অধিবাদীগণের এক লাভবান চাঁষরূপে পরিগণিত 
ছিল। এক বিঘা জমির চাষ করিয়া ১৫০২০ টাক! লাভ বৎসরে সকল কৃষককেই 

প্রাপ্ত হইত। ,ব্ৎসরের মধ্যে প্রধান চারিমাস পলুর চাষের সময় । প্রথম খন্দ আধাঢ় ঝ। 
শ্রাবণ। ২য় খন্দ কার্তিক। ৩য় খন্দ পৌষ শেষ বন্দ চৈত্র। এই চারিমাসে বীরতৃমের 
প্রত্যেক পল্লী মুদ্রার ঝণবণ শবে নিয়ত গ্রতিধ্বনিত থাকিত। 

» বসোয়া, বিষুঃপুর, কড়িধ। প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর তীতির ঝাস। উহার! দেশীয় কলের 
প্রস্তুত, কাচারেশমের বস্থ প্রস্তুত করিয়' গ্রচুর পরিমাণে লাভবান হুইত | উহাদের একদিন 
সৌভাগ্যের সীম! ছিল না উহার! অষ্রালিকার বাস করিত। ইহাদের প্রস্তুত রেশমী বন্ত 
ভারতের নাহাস্থানে প্রেরিত হইত। লগুনের বাঞ্জারেও উহাদের প্রস্তুত রেশমীথান 

সমাৰরে বিক্রীত হইত | বিষুঃপুর ও বশোয়!র অনেক মহাজন উহাদের নিকট বস্ত্র ক্রয় 
করিয়া লগ্ডনে চুলন দিতেন। একদিন রেশম শিল্পে বীরভূমের এত সৌভাগা ছিল। ধান্ঠ 
বিজ্ঞয় করিয়া কাহাকেও খাজন! দিতে হইত না। যাবতীয় নৈমিত্তিক ব্যয় নিত্যখায়ের 
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অধিকাংশ কবকগণ রেশমশিল্প ও তুতপাতের চাষ হইতে সংগ্রহ করিত। আজপ্রীয় ৮১০ 
বৎমর হইল হঠাৎ উক্ত মার্শেল কোম্পানী তীহাদ্দের কুঠীগুলিকে তুলিয়া দিয়াছেন। 
উচ্ীদের গুভা গমনে প্রাচীন কালের রেশমতোলা কলগুলি নিশ্খুল হইয়াছিল এজন্য ' 
সাহেবদের কুঠী উঠিয়া যাওয়া হেতু ক্রেতার অভাবে গুঁটপোকা অবিক্রীত রহিল 
সুতরাং ছুই চারিবার ক্ষতি সহ্ করিয়া কৃষকের! উক্ত লাভনজক ব্যবস! গুটি প্রস্তত কার্যে 
বিরত হইল। পলুর চাষ বদ্ধ হওয়ায় তুতপাতা! বিক্রয় হুইল না, ক্লুষকগণ উ্গার চাষ 
তজ্জন্ত বন্ধ করিয়া দিল। যে গ্রামে পূর্ববে ১০০ বিঘা জমিতে তুত উৎপন্ন হইত এখন 
তথায় ২৪ বিঘ! তুতের জমি আছে কিন! সন্দেহের বিষয়, পূর্বে যে গ্রামে ১০* শতথান 
তাত মাকুর ঘুঙ্কুরের ঝন ঝন শবে নিয়ত প্রতিশব্দিত হইত তথায় এখন ১০থান তাত 

চলে কিনা বল! যায় না। ১০1২* বংমর পূর্বের সহিত তুলন। করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 
বুঝিতে পার! যাইবে । এই রেশম শিল্পের ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঘোরগর অবনতি ঘটিয়াছে। 

এইরূপ ভ্রুত অবনতি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, উক্ত শিল্পের বুঝি এবাবারে নাশের আর বিলম্ব 
নাই। এই রেশম ব্যবস! যাহাতে একবারে লোপ না পাইক্জ আবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
উন্নত হইতে পারে এবং কি করিলে বীরভূমে আবার উক্ত শিক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের 
দয়াবান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার উপার চিন্তা করেন ইহাই বিনিষচ প্রার্থনা। সঞ্ীবনী। 

ইন্দ্রযব-_ 
... শশ্রীক্ষকালে বঙ্গের সর্বত্রই বিস্চিকা রোগের গ্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে । 

কথন কখন শীতুীগলেও কলের! আবির্ভাব দেখা যায়। ইন্্রযব এই রিষম রোগ 
নিবারণের অন্যতম উষধ। ইহা “এন্থেল মিন্টিক্” অর্থাৎ কমিপ্ন। সুতরাং কৃমিজনিত 
কলেরার় ইন্্রযব আরও বিশেষ কাজ করিয়া থাকে । ভারতের লগ্ন বিশ্ববিষ্তায়ের 

প্রথম এম, ডি, প্রথম সিবিল সারজন বারাকপুর নিবাসী পরলোকগত মাহাত্ম! ডাক্তার 
ভোলানাথ বন্গ একমাত্র ইন্জ্রযব ব্যবহার করিয়া বহু সংখ্যক বিস্চিকাগ্রস্থ রোগীকে 

আসর মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রধব আর কিছুই নহে ইহা কুরচির ফল মাত্র । 
ইহার গঠন শশার বিচির মত। বাঙ্জারে. সর্বাদা বেণের দেকানে পাওয়া যায়। ছুই, 
পয়সার ইদ্্রবব বেণের দেকান হইতে আনিয়া তাহা হইতে 'মশ্রিত অন্তান্ত কাটাকুটাগুলি 
ফেলিয়! দিয়া তাহা পরিস্কৃত জলের সহযোগে বাটিতে তয়। পরে এ বাটা ইন্দ্রযব এক 

সের পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিতে হয়। এক পোয়৷ জল থাকিতে নামাইতে হয়। 
নামাইবার পর প্র জল শীল হইলে পরিষ্কার ধৌত বস্ত্রের নেকড়ায় ছাঁকিয়! লইতে 

হয়। জল ঠাও। হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয়। ছুই ঘণ্টা অস্তর এক চামচা এ জল 
থাওয়াইতে হয়। দাস্য,শীত্ শীত্ত হইলে রী ওষধ অর্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি। 
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ছোট শিশুর কলের হইলে অতি ছেটি চামচার এক চামচ1। পর্ণ বয়স্বের বড় চামচার 

'এক চামচা। ইন্্্যব, ডাক্তার বন্গুর বিশেষ পরীক্ষিত ওঁধধ। গবর্ণমে্টও ই বধ 

সন্বন্দে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন | এই সম্বন্ধে ডাক্তার বন্তর একখানি রিপোর্টে 

আছে । ১৮৬৮ খই. আবে একবার সমস্ত ফরিদপব জেঙ্গায় প্রপিডেমিক কালেবা! হয়, 

সে সময় তীহার বাধস্থা মত ইন্দ্ষব প্রয়োগে বচসংখাক কলেরা রোগগন্ত বান্ির 

'্লাণরল্গা হঈয়াছিল। তিনি সাহেব মাঁজিছেট জল প্রতি উচ্চপদস্থ রাঙ্গকন্মচারি 
গণকেও কলের ও রক্তামাশয় রোগে ইন্দরষব দিবাঁর বাবস্তা করিন্দেন। ডান্দার বস 

নানাধিক পনর ষোল বংসর ফরিদপুব জেলায় সিবিল সারজন চিলেন। ডাক্তার বন্গর 

উচ্ছান্ছুপাঁরে বেঙ্গগ গবর্ণমেন্ট ভীাহভাকে তী লেলায় বাখিয়াছিলেন । আমাদের মনে 

উতেছে ১৮৬৮ খুং অন্দের বক্ষাদেশের শ্যানিটারী কমিসনরের বরিপর্টে ডাক্কার বন্থর 

উন্জ্্যব প্রতি ভু একটী দেশীয় $ষধের নাম ্টল্লেখ আছে । 

শ্রী্মকালে গৃহস্থ বাক্তি মারেরঈ ইন্দ্রষন সংগ্রহ করিয়া গুঁড়া কবিয়া বাখা উচিত । 

কলেরার সময় বিদেশ ভ্রমণকারী বাক্কির পক্ষে ত্র পাউডার বড় উপকারী । উ্দষবের 

পাউডার অল্পপরিমাণ জলের সহিত মুখে ফেলিয়াও সেবন করা যাইতে পাঁবে, কিন্ত 

. রোগী বড় দর্র্বল হঈলে ইন্দুষবের গুড়া স্থবিধা নহে। ইন্জ্রযবের সিদ্ধ জলই প্রশস্ত ৷ 
আমাদের বৈগ্ক শাঙ্গেও ইন্দ্যবেব বাবহাঁরের উল্লেখ আছে । 

উন্মঘব-_-ভ্রিদোষনাশক, ধারক, কট্ুরস, শীতবীর্যা, অগ্নি প্রর্দীপক এবং জর, অতিসার, 

বমি, বীসর্প কুষ্ঠ, অর্শরোগ, গণগ্ডদোষ, বাতরক্ত, কফ 'ও শুল নাশক ।-_-হিতবাদী। 

নারী শিল্পাশ্রম_ 
বঙ্গদেশে বিধবাদিগের যে কি প্রকার কষ্ট তাহা সদয় বাক্তি 

মাত্রেঈ উপলব্ধি করিতে সক্ষম। স্বামীর মভার পর অসতায়! বিধবাঁগণ যখন একটু 
করুণার ভিথারিণী চষটয়া আত্মীয়স্বজনের নিকট দ্ীনভাবে উপস্তিত হন এবং দ্রস্ত সংসার 

হখন তীহাঁদিগকে পায়ে ঠেলিয়! দেয় তখন সেই সকল নারী এক মৃষ্টি অল্লের জন্য অথবা 

নিজের সন্তানের মুখে ছুধটুকু দিবার জন্ত নয়নের জলে ভাঁসিতে ভাসিতে বাঙ্গালী জাতির 

প্রতি যে অভিসম্পাত করিতে থাকেন, বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতির পক্ষে তাহা অপেক্ষা 

লজ্জা ও অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আজ কাল জাপানী ডুবো বাঙ্গালার 

হাঁট বাজার পূর্ণ হইয়। যা্টতেছে । পরী সমস্ত দ্রব্যের অধিকাংশই জাপানের রমণীগণের 

দ্বারা প্রস্তত। জাপানের রমনীগণ এদেশের অর্থে ধনী কইতেছেন। আর আমাদের 

মাতা ও ভগিনীগণ একমুষ্টি অয়ের কাঙ্গাজিনী। আমি তাক্ত আপনাদিগকে সেই সকল 

নারীর ভঃখের বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি | এই সকল নিরাশ্রয়া৷ নারীকে 



৩৮২  কৈষক-_চত্র, ১৩২২  [১৬শ খণ্ড। 
এ এসসি, এড ৫0 ৯ ঠেস কস, প৯৯, সি পা শি পর পরি সি পসরা জি স্্স ৬স রর টিলা 

আশ্রয় দান করিবার মিমিত্ শু. তাহাদিগকে শিল্প শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই প্লারী “নারী 
শিলপা্তম” গ্রৃতিষ্ঠা কয়! হইয়াছে । ূ 

" নারী শিল্পাশ্রমে অসহায়া স্রীলোকদিগকে আশ্রয় দান করা এবং তীহাদিগের ভরণ 
পোষণের বন্দোবস্ত করা ও নানা প্রকার শিল্প কার্ধ্য শিক্ষাদান করিয়া উপার্জনের 
উপযুক্ত করিয়া দেওয়া---এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্ত | 

বর্তমানে এখানে দর্জির কাজ, কৃত্রিম ফুল, জমাট দুগ্ধ, সাবান, মোমবাতি, চিরুণী 

ও বোতাম প্রভৃতি প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা! দেওয়া হইবে । পরে শিক্ষালয়ের উন্নতি হইলে 
তারও নান! প্রকার শিল্পকাধ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে। 

এই শিক্ষালয়ের জন্ত বাড়ী ভাড়! মাসিক ৮০২ টাকা, দজ্জির. বেতন ৩০২ টাকা, 
একজন পিয়নের বেতন ১০২ টীকা, বোর্ডিংএর জন্ত একজন বি অথবা চাকরের বেতন 

.১০২ টাকা! ও অন্তান্ত খরচ ২*২ টাকা মোট ১৫০২ টাঁকা আবশ্তক। 
_. বদি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারা যায় তবে একখানি 
গাড়ীর বন্দোবস্ত রাখিয়া! স্থানীয় মহিলাদ্বিগকেও এখানে আনিয়া িক্ষাদানের বন্দোবস্ত 
ফর! যাইবে। র 

এককালীন কতকগুলি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া ক্র লোকের নিক: 
হইতে ১৫০২ ট|কা মাসিক সাহায্য লইয়া এবং এক একজন অর্থশীলী লোকের নিকট 
হইতে এক একটী বিধবার খরচ বাবদ মাসিক ১০২ টাকা করিয়া সাহাধ্য গ্রহণ করতঃ 

এই স্কুল চালাতে মনস্থ করিয়াছি । ইহাতে একটা স্থবিধা এই যে, যতদিন স্কুল 
চলিবে তত দিনস তাহা'দিগের টাকার সদব্যবহার হইবে। ভবিষ্যতে যদি স্কুল উঠিয়াও 
যায় তাহাতে সাহাধ্যকারীগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। তবে শিক্ষাদানের উপযুক্ত 
যন্ত্রাদি ও দ্রন্যাদ্দি প্রস্ততের উপকরণ এবং নবোর্ডিংএর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদর 

নিমিত্ত এককালীন কিছু সাহায্যেরও প্রয়োজন । ইহার কার্যকারিতা লোকে সন্তুষ্ট 
হইলে তৎপরে হাঁকে স্থ'য়ী করিবার জন্য একটা বাড়ীর জন্য চেষ্টা কর! যাইতে পারে । 

ধার সাগধ্য. করিবেন, তাহাদিগের নিকট একটি বিশেষ অন্থরোধ এই যে 
প্রত্যেক মাসের াদ। নিয়মিতভাবে দিবেন । কারণ ঠিক সময়ে সাহাষ্য না পাইলে 

ক্ষুলের কার্য বন্ধ-হুইয়! যাইবে এবং বোর্ডংএর মেয়েদের অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে, 
“সঙ্গে সঙ্গে আঁমাকেও বিশেষ বিপন্ন হইতে হইবে । শ্রীমনোরম! মজুমদার । বাঙ্গালী। 

বর প্রদেশের শিল্প গবর্মেন্টেসাহায্য-_ 
-স্তর্তীর বাজারের উপযুক্ত সান গুস্তত করার সম্বন্ধে বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা 

চাল্তেছে। সম্ভবতঃ পরীক্ষার ফল সস্তোবজনক হইবে। 



ধনশালী হুইয়। উঠিতেছেন। 

১শ অংখ্য।  চাদিলার। | ৩৮৩ 

চামড়ার কার্য শিখাইবার ₹ জন স্লা ডিদেষর কানপুরে একটা বিস্তানয স্থাপিত 
হইয়াছে। এই বিগ্তালয়ের সাহায্যের জন্য গবর্মেন্ট ৪৮২৫ "টাকা দান করিয়াছেন। 

বৌতাম, পেনসিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহাদের 
প্রবর্তনের সাহাধ্য করিবার জন্য গবর্মেন্ট ৫০০০ টাক! ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। বোর্ডএ 
বিষয়ে কার্য প্রণালী নির্ধারণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়ছে। 

যুক্ত প্রদেশে পাক! চামড়ার কার্ধ্য ভালপূপ চালাইবার জন্য চামড়ার পাইট্ করিবার 
উপযোগী মশলার সম্বন্ধে অন্ুদন্ধানের উদ্দেস্তে অনেক কাব্য সাধিত হইয়াছে । সরকারী 
শিল্প বভাগ চন্ম ব্যবনারীদ্দিগকে কাচা চামড়। ট্যান কারবার উপযোগী অনেক নূতন 
মসলার সন্ধান বলিয়। দিগলাছেন। 

ভারতেই আর ৪ বেঞ। পরিমাণে পাক চামড়া উৎপাদন করার কাজ চলে কি না 
তাহা স্থির করিবার গন্য; চামড়ার রপ্ত।নার ব্যবণায় সম্বন্ধে অনুদন্ধান চলিতেছে। 

বেরিলীর দেশালইয়ের কারখানার সাহায্যের আবগ্তকতা আছে কিনা সে 

বিষয়ে গবমেণ্টে অন্সন্ধান করিয়াছেন । ফলে, সরকারী জঙ্গল »ইতে দেশলাই প্রস্তুত 
কারবার উপযোগী কাট সরবরাহের সর্ভগুলির সস্তোষজনকরূপে সংশোধন আব্গ্তক 

বালর৷ (ববেচিত হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, গবর্মণ্ের শিশ্বান, কারথানাওয়ালারা 
বিদেনী দেশ[ল[ইয়ের সাহত প্রাতিষে((গিতা করিতে সমর্থ হহবেন। 

কানপুরে পাণাশালা-বুক্ত প্রদেশের গ্রান গ্রামে নগরে নগরে নানা প্রাকারের 
যে সকল শন্পদ্রব্য উৎপন হয় তাহ সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য এবং তাহার 
ক্রয়াবক্রর স্াবধার যন্য যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট কানপুরে একটী কেন্দ্রীয় পণ্যশালা 
গ্রাত/&ত কারতে কৃতমস্কর হইনা এতদর্থে দশহাজার টাকার সংস্থান করিয়াছেন। বিগত : 
বর্ষে ১ল। অক্টোবর এই পণ/শ|ল| স্(পিত ও সধারণ্যে উন্মুক্ত হইয়াছে । এখানে খে সকল 
দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের তালিক! প্রস্তুত হইতেছে এখং এই সকল মাগ বিদেশে 
চালান দিবার জন্ট বৈদেশিক বণিকগণের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে ।- বিজ্ঞান। 

মীল্্রাজে চন্দনের বন-_ 8 

রর মন্ত্রজে অরণ্য-বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ,--মহীশুর 
রাজ্যে চন্দন-কাষ্ঠের ঝঝ্স তৈয়ারী হয়। সে সকল বাক্সে শিঙ্গীর অপুব্ব কারুকৌশল 
বিস্তমান। সাধারণের ধারণা, মহীশূর এই শিল্পের জন্মভূমি বলিয়। ইহা চন্দন-তরুরও 
লীলাক্ষেত্র ; মীশুরেই চন্দনতরু জন্মে। বস্তুতঃ কিন্তু তাহ। নহে, মান্দ্রাজ প্রদেশেও 
চন্দন-তরুর উৎপত্তি স্থান। মান্দ্ীজ গ্রেসিডেম্দির অনেক অরণ্যে নংখ্যাতীত চন্দন-তরু 
বিদ্মান। অর্কট অঞ্চলে চিত্তরী ও জাভাদী পর্বতে সুবিস্তীর্ণ চন্দন বন আছে ।--চন্দন- 
তরুর ব্যাপ্তি অতি শীঘ্র ঘটে। পক্ষীদিগের ভুক্ত জীজের দ্বার! চন্দন-তরু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। 
স্থতরাং মদ্রাজ অঞ্চলে দ্রতগতিতে বংশ বিস্তার ঘটিতেছে। চন্দন মুল্যবান সামগ্রী 

অতএব যে পরিমাণে চন্দন-তরুর সংখ্য! বাঁড়িতেছে, সেই পরিমণে মান্দ্রাজ সরকারও 

এ. ৬ এস. ২ 

বালান বৃষ্টির অভাব-_বর্তণান বর্ধে বাগুল! দেশে কোথাও আবাদ উপযোগী বৃষ্টি হয় নাই। 
ধান ও পাট বীজ যাহ! উপ্ত হইয়াছিল তাহ] অস্কুরিত হইয়া ক্ষেতে শুকাইয়। যাইতেছে । এখনও যদ্দি 
বৃষ্টি হয় তবে এ সমপ্ত জমি পুনরায় চষিয়। ধান পাট বীজ বপন করিতে হইবে । কৃষক ২৪শে বৈশাখ ১৩২৩ 



': লীবাগান-_মাখন লীদ, বট লব প্রভৃতি বীন এই সময়. ৰপন. করা 
ই :টেশারি কেহ" কেহ ইতি পূর্বেই বপন, করিয়াট্ছিন, কিন্তু. টে'পারি বীজ 
বম বা বখন সময় হুদাই) টেপারি বীজ সবোষ্ঠ আযাঢ মাস পর্যযরট ব্মান চলে। 
শন; বিলাতি, কুমড়া, লাউ, স্কোয়াঘ বা বিলাতী কছু, পালা বিগ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে 
-্রসৃতি শাক বীন্ঘ এখনও বপন কর! চলে। কিন্তু বৈশাখের. প্রথম সপ্তাঞ্ছের. মধ্যে এ 
"সমস্ত বীজবপন কার্ধ্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয্র। তুষ্ট, ধুন্দুল, চিচি! বীজ 
বৈশাখের শেব পধ্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু. বেগুনের, চারা তৈয়ারি ইসা 
গিয়াছে। বৈশাখ মাষে ২১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহান্জিগকে বীধ- ক্ষেত হইতে 

| নির্িষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ ক্ষরিতে হয়। . ১: রি 
-ক্কবিক্ষের__বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্, ধনিচা, ৯ পাট তি. 

নবী বপন “করিতে হয়। গবাদি পশুর খাস্তের জন্যও এই সময়. রি্নান। ও গিনি 
. ঘার়শ্রত্থৃতি ঘাসবী্দ বপন করিতে হইবে। কিন্ত বলা বাহুলা ৃষট হইয়। জমিতে 
এযো” হইলে তবেই এ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, 
বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদ্দি উক্ত কার্ধ্য শেষ &ঁ 
রোধের শেষ পথ্য বপন কর! চলিতে পারে। রক 
এ শিং অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রেক্ধ শেষে ঝ| বৈশস্্রধর পর ৃ 
| হী বপন কর! সম্ভব হয়, তাহা হইলে. বৈশাখের শেষভাগে গা্ছগুর্সি তৈয়ার 
-ভাহাদের গোড়ার মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়৷ উঠে। চৈত্র মানের মধোই বীজ-ইক্ষু বা 
আখের উ“ক. বসাইবার কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইচ্গুক্ষত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে 
আবস্তক মত. জল লেচন করিতে হইবে। ছুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি 
উই 'আথের গোড়ায় দিয়! গোড়া, বাধিয়৷ দিতে হইবে। 
এ ইঙক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্তক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু 
৬ গস সময়ে বা স্োষ্ঠের প্রথমেই বপাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাশ ও 
১৬৪ ছের গোড়ায় পক মাটি এই সময় দিতে হয়). 
» সুজ বাগান। বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারাস্থান্, দোপাটা, গ্োৰ ঝামারাসথাস্ 
রর ওয়ার বা রাধাপপ্[, - লজ্জাবতী) মাটিনিয়াডায়্ও1, মেরিগোল্ড, ুধ্যমুখী, 

“জিদিরা, খুতুরা প্রভৃতি: দেশী মঙ্গন্ূমী ফুলরীজ-বন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের 
ক্ষেতে এখন 'জল দিঞ্চনের ব্যবস্থা চাই। : উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে 
বং রিগ্যাণ্ড ফুল ফুটিবে-। . এ 

ফলের. বাগান।-_-আম, লিছু, কাঠাল, জাম প্রসৃতি গাছে আবশ্তক মত জল 
চন ও তাহাদের কল রাকেশ ভিন্ন অন্ত কোন বিশে কাজ নাই। আনারস 
গোছ্গুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল: দিতে পানিলে শীপ্র ফল 
(পরেশ বঙ্গ পাইলে ফলগুলি বড় হয়। 
টা. আদা, হয, আর্টিচোক, যদি ইতিপূর্বে বসাইয়া দেওয়া না হা থাকে তবে ৃ 
ছণ বসাইকে আন কালবিল করা উচিত নহে। | 








